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Resumo 
 

A tese analisa a influência das organizações, movimentos e redes da sociedade civil nas 

mudanças ocorridas em políticas públicas para a agricultura familiar, no semiárido brasileiro, 

enquanto fenómeno social, contando com o apoio mais presente da cooperação internacional 

não governamental. Entretanto, se pergunta: como se deu tal influência? Que mecanismos e 

processos de mobilização social foram necessários para construí-la e vivenciá-la? Que relações 

intra e interorganizacionais e processos de comunicação foram necessários construir e 

assegurar? Apoiada nessas e noutras perguntas de investigação, a tese considera como viés 

analítico as bases epistemológicas e princípios que a fundamentam, em duas dimensões 

teóricas: a primeira é a dimensão da comunicação que viabiliza as relações intra e 

interorganizacionais fundamentais ao desenvolvimento da gestão de redes e movimentos 

sociais para realizar influências em políticas públicas; a segunda dimensão refere-se aos termos 

extensão e comunicação rural, considerados aqui como base para compreender os efeitos da 

influência em políticas públicas para este setor da economia rural. A opção metodológica é pelo 

estudo de caso com metodologia de investigação qualitativa, como abordagem científica, 

priorizando três recortes: um temporal – de 1988 a 2017, assumido como “perímetro temporal 

de incidência do estudo” –; outro geográfico – o Semiárido brasileiro assumido como caso de 

estudo –; e, um outro, temático – que considera a influência em políticas públicas, a partir da 

coconstrução de relações intra e interorganizacionais, inerentes às mobilizações sociais como 

instrumentos de ação proativa da sociedade civil –. Utiliza como instrumentos de recolha de 

informações e dados uma entrevista semiestruturada, e questionários, submetidos a 

profissionais das ONGs atuantes na região; a oficiais ou ex-oficiais de programas de agências 

de cooperação internacional; e a consultores de organizações e agências com conhecimento 

sobre o fenómeno estudado. Daí resultou uma série de evidências, reforçadas pela literatura 

científica e pelos documentos relacionados ao objeto de investigação. Assim, a tese traz uma 

análise destas evidências, bem como dos resultados obtidos e seus respetivos ganhos políticos, 

referenciados no objeto de investigação. Analisa também os principais entraves e ameaças para 

a continuidade do papel desempenhado pela sociedade civil, bem como, as vantagens obtidas 

pelas famílias agricultoras a partir dos processos de coconstrução, negociação e implementação 

de políticas públicas para fortalecê-las social e economicamente. Considera, para isso, os 

contextos locais e a coevolução de sustentabilidade e resiliência dos sistemas de produção. Os 

resultados alcançados nesta investigação podem vir a preencher lacunas existentes no processo 

de construção de conhecimentos sobre a convivência com o Semiárido, como paradigma e 

prática de mobilização social, vivenciada pelas famílias agricultoras e camponesas. Mas, ao 

mesmo tempo, expõem hiatos no processo, os quais podem ser relevantes sugestões de 

investigação, ao meio académico, para abordar cientificamente as perguntas, as suposições e as 

dúvidas elucidadas pelas famílias agricultoras, as quais emergem dos debates nas arenas 

políticas. Os elementos conclusivos obtidos permitem, por sua vez, visualizar uma síntese 

referencial, do caso brasileiro, para futuros trabalhos e intervenções em outras regiões 

semiáridas do planeta, cuja intervenção política vise ao desenvolvimento rural sustentável de 

cariz regional, territorial ou local.  

 

Palavras-chave: agricultura familiar e camponesa, políticas públicas, semiárido brasileiro, 

relações interorganizacionais, movimentos sociais. 

 





xvii 
 

Abstract 
 

The thesis analyzes the influence of civil society organizations, social movements and networks 

on the changes that have taken place in public policies involving family agriculture in the 

Brazilian semi-arid region, through a social phenomenon, with the existing assistance from 

international non-governmental cooperation. Nevertheless, one can ask: How did such a force 

take place? What mechanisms and processes of social mobilization were needed to construct 

and care for it? What intra and interorganizational relationships and communication processes 

were needed to build and ensure it? Based on these questions and additional research questions, 

the thesis considers through analytical inclination the epistemological basis and principles that 

establishes the link, between two theoretical dimensions: the first involves the communication 

dimension that sanctions the intra and interorganizational relationships fundamental for the 

development of the management network and social movements to compel public policy 

changes; the second dimension refers to the concepts of extension and rural communication, 

considered here as a basis for understanding the effects of the influence upon public policies 

for this sector of the rural economy. The methodological option is case study a qualitative 

research methodology, as a scientific approach, prioritizing three strokes: a temporal - from 

1988 to 2017, assumed as "temporal perimeter of study incidence" -; another geographical - the 

Brazilian semi-arid assumed as a case for study -; and, one other, thematic - that exerts influence 

on public policies, starting from the co-construction of intra and interorganizational relations, 

inherent for social mobilizations as instruments of proactive actions within the civil society -. 

It uses as instruments of information and data collection a semi-structured interview, and 

questionnaires, directed to NGO professionals working in the region; to officers or former 

programme officers from international cooperation agencies; and consultants of organizations 

and agencies with knowledge about the phenomenon studied. This resulted in a series of 

testimonies, reinforced by the scientific literature and the documents related to the object of 

investigation. Thus, the thesis presents an analysis of these evidences, as well as the results 

obtained and their respective political gains, referenced in the object of investigation. It also 

analyzes the main obstacles and threats to the continuity of the role played by civil society, as 

well as the advantages obtained by the farming families from the processes of co-construction, 

negotiation and implementation of public policies to strengthen them socially and 

economically. It considers, for this, the local contexts and the co-evolution for sustainability 

and resilience of the production systems. The results achieved in this research may fill gaps in 

the process of building knowledge about living within the Semi-arid region, as a paradigm and 

practice for social mobilization, experienced by the families of farmers and peasants. But at the 

same time, they expose gaps in the process, which may be relevant research recommendations 

for academics to scientifically address the questions, assumptions and doubts elucidated by 

farming families, which emerge from debates in political arenas. The conclusive elements allow 

us to visualize a reference synthesis of the Brazilian case for future work and interventions in 

other semi-arid regions of the planet, whose political intervention is aimed at sustainable rural 

development at the regional, territorial or local level. 

Keywords: family and peasant agriculture, public policies, Brazilian semi-arid region, 

interorganizational relations, social movements. 
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1. Introdução 
 

 

 

“Em nenhum momento da nossa história foi tão grande a distância  

entre o que somos e o que esperávamos ser”.  

Celso Furtado2. 

 

 

 

1.1. Motivações e Ponderações para a Realização desta Investigação 

 

Quando decidi estudar a influência de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), nas 

políticas públicas para a Agricultura familiar e camponesa no Semiárido brasileiro, como objeto 

de minha tese de doutoramento, eu trazia em mente o pressuposto de que tais OSCs estavam 

articuladas em redes sociotécnicas e movimentos sociais, num pleno exercício de comunicação 

e de relações interorganizacionais, e eram apoiadas pela cooperação internacional.  

Com este quadro situacional era suposto, portanto, optar por fazer um investigação 

qualitativa e estudo de caso. Tal decisão remetia-me a duas preocupações básicas: a primeira 

era sobre o que acontecia no entorno da ação, nos ambientes comunitários e nos ambientes de 

articulação e redes de debates sobre os problemas de ocorrência local relacionados com os 

problemas globais a exemplo do problema da escassez de água nos ambientes semiáridos e 

áridos; a segunda preocupação dizia respeito à manifestação das crises, no país, cujos efeitos 

recaíam mais fortemente sobre as populações mais empobrecidas e, em acréscimo, se estas 

crises tinham relação com aquelas de abrangência mundial. 

Focando na primeira preocupação, o ambiente local, algumas perguntas mais específicas 

foram sendo acumuladas junto com minha experiência de trabalho e aprendizado naquela 

região: por que muitas famílias agricultoras de comunidades rurais do Semiárido melhoravam 

de vida e outras não?  Por que a maioria se mantinha em estado de pobreza ou miséria? O que 

levava, então, algumas famílias a superar entraves e a melhorar suas condições de 

sobrevivência?  O que estava por trás do sucesso de algumas delas? Como estas superavam 

                                                           
2 In: Tavares et al. (2001). Manifesto da Frente de Esquerda “Em defesa do Brasil, da democracia e do trabalho” (1999) 
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entraves e problemas sociais crônicos, a exemplo dos problemas resultantes das secas sazonais, 

inclusivamente das secas prolongadas, que, por séculos, se abateram sobre aquela região?  Que 

aprendizados podiam resultar das experiências destas famílias?  Como elas obtinham seu 

próprio aprendizado e como estes se imbricavam com os conhecimentos técnicos e da 

academia? 

Considerando a segunda preocupação, qual seja, o efeito das crises, tanto no âmbito 

nacional como internacional, as perguntas inevitavelmente voltavam-se para as escalas nacional 

e estadual, onde se localizam os poderes oficiais e de onde emergem políticas capazes de dirimir 

tais efeitos causados pelas crises, sejam elas de enfoque económico, social ou ambiental. A 

partir destes enfoques de grandes dimensões surgiam perguntas do tipo: que responsabilidades 

assumem os governos e instâncias governamentais para dirimir (ou extinguir) os problemas 

causados pelas crises? O que pode fazer a sociedade civil para aumentar o seu poder de atuação? 

O que pode fazer para contemplar mais famílias agricultoras em seu trabalho de assessoria? Por 

que a ação governamental era compartimentada e só beneficiava parte da população rural 

deixando de lado as populações mais empobrecidas? 

Longe de querer produzir respostas prontas, tais perguntas formuladas a partir destas 

duas preocupações básicas, e me induziram a pensar, no âmbito desta investigação, em outras 

questões que exigiam reflexões cada vez mais aprofundadas, bem como uma busca incessante 

de suportes teóricos que formassem uma base argumentativa de porte científico e 

fundamentação metodológica capazes de fortalecer as perguntas que emergiam da reflexão, 

cada vez mais exigente, do ponto de vista acadêmico. 

Do mesmo modo, é importante falar da dificuldade que tive de desconstruir o 

conhecimento adquirido em anos de trabalho, ao confrontá-lo com os conteúdos presentes nos 

documentos e na literatura científica, no contexto desta investigação, para manter uma postura 

neutral ao objeto de estudo. 

Como todo profissional das ciências agrárias, formado na realidade brasileira dos anos 

1980, eu fui preparado academicamente para assumir um posto numa grande agroindústria, ou 

fazenda de criação de gado bovino, ou mesmo numa usina de cana de açúcar e álcool, à época 

investimentos econômicos importantes para o crescimento do país, no contexto da 

modernização da agricultura, em busca dos altos rendimentos obtidos com o uso de sementes 

produzidas industrialmente e do uso de agroquímicos (fertilizantes e agrotóxicos), modelo de 

produção modernizante em plena expansão em todo o mundo. Esta era a tendência da época. E, 

de uma turma de 60 alunos, eu fui um dos quatro a não seguir o caminho “normal”. 
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Ao invés disso a minha opção foi de desenvolver um senso crítico e uma prática ativa 

sobre os efeitos e impactos técnicos, sociais e ambientais, resultantes da relativamente recente 

implementação dos empreendimentos modernos de agricultura de larga escala, no país, 

nomeadamente no Semiárido, Cerrado e Amazônia. Mas para alcançar esta racionalidade crítica 

precisava aprofundar conhecimentos sobre gestão e sociologia rural, extensão e comunicação 

rural, relações interorganizacionais, redes temáticas e sociotécnicas, enquanto matérias 

académicas e temas influenciadores da matriz familiar e camponesa de produção, pouco 

presentes nas grades curriculares da maior parte das universidades brasileiras no contexto das 

ciências agrárias, à época supracitada. É assim que eu descubro que, o que eu pensava ser apenas 

opção profissional, era, na verdade, vocação pessoal e política, formatada num estágio pré-

curso universitário, realizado junto à equipa de pastoral rural da Diocese de Crateús-CE, sob a 

Coordenação do Bispo Diocesano, Dom António Fragoso, um fervoroso defensor dos Direitos 

Humanos, nomeadamente pelo direito à terra, bem como pela democracia.  

Como Bispo Diocesano, Dom Fragoso acompanhava o movimento de seus colegas 

latino-americanos que “anunciaram a sua opção preferencial pelos pobres, no Pacto das 

Catacumbas da Igreja Serva e Pobre, em 1965, durante o Concílio Vaticano II” (Viana, 2015). 

A convivência com a equipa multidisciplinar de pastoral rural da Diocese proporcionou-me 

descobrir diferentes dimensões da agricultura familiar e camponesa, para além das técnicas de 

produção de alimentos em ambiente semiárido. A equipa tratava a agricultura e os processos de 

produção camponesa familiar, não somente do ponto de vista técnico, mas, e principalmente, 

do ponto social, abordando questões sobre as injustiças no campo resultantes do sistema 

oligárquico opressivo protagonizado por detentores da terra, da água e do poder político.  

Tais abordagens de cariz social tinham tanto peso nas reuniões e nas oficinas de trabalho 

com famílias agricultoras e camponesas, quanto à necessidade de se encontrar alternativas para 

a produção de alimentos e superação da fome que imperava nas áreas rurais dos municípios 

daquela parte do Semiárido brasileiro. Ali tive os primeiros contatos com elementos da 

cooperação internacional solidária, proporcionada por organizações católicas de Espanha, 

Noruega, e Irlanda do Norte, e creio, foi onde as perguntas sobre o papel da cooperação 

internacional apareceram de forma mais sistematizada. Por que Padres, Freiras e leigos 

católicos deixavam sua terra e, provavelmente, o conforto em que viviam para conviver em 

comunidades rurais paupérrimas, sofrendo com a violência e o domínio político do latifúndio e 

com as condições ambientais adversas para a agricultura, a exemplo daquelas como as regiões 

do Semiárido cearense? 
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O trabalho de três profissionais da Diocese tornou-se referência concreta e inspiração 

para mim: o trabalho do Pe. Eliésio, brasileiro, negro, Padre de um bairro pobre de Crateús. Seu 

transporte era uma bicicleta, suas vestes, uma estola apenas; o trabalho do Pe. Paco, espanhol, 

radicado na Serra da Poranga, morador e Padre de uma comunidade rural pobre pressionada 

pelo latifúndio; Edvaldo Oliveira, advogado da Diocese e defensor dos oprimidos, percorria as 

paróquias da Diocese à demanda, para onde era chamado. Os três tinham em comum a enorme 

determinação de lutar por justiça e por direitos, de denunciar abusos de autoridade em pleno 

regime ditatorial. Como os demais profissionais da equipa da Diocese os três tinham uma 

grande determinação para lutar pelas pessoas pobres, fosse no campo, fosse nas periferias das 

cidades, onde a pobreza se concentrava. 

Eu avalio que o período de quatro meses, vivenciado em dois tempos naquela Diocese, 

constituiu-se num importante ponto de inflexão em minha formação acadêmica, embora eu 

ainda não a tivesse iniciado. “Aquele” era o projeto profissional que eu imaginara assumir 

quando concluísse a formação universitária; era aquilo que eu queria fazer enquanto 

contribuição social temático-pedagógica. E foi o que fiz durante toda a minha vida profissional, 

começando por ser técnico assessor de famílias agricultoras e camponesas. Um profissional que 

passava três quartos de seu tempo de trabalho junto às famílias agricultoras, nos sindicatos de 

trabalhadoras e trabalhadores rurais, nas associações comunitárias rurais, em atividades de 

formação e capacitação, em atividades de implementação de Tecnologias Alternativas3 (TA) 

em busca de contribuir para melhorar os sistemas de produção camponesa familiar na produção 

de alimentos e outros produtos de geração de renda. E, com o passar do tempo, assumindo mais 

funções e tarefas de gestão de programas e projetos institucionais e temáticos nas Organizações 

Não Governamentais (ONGs) em que trabalhei, chegando a assumir postos de coordenação 

geral e político-pedagógica em três delas. 

Assim, faz-se necessário situar essas motivações e argumentos num “quadro” de 

problemática que faz da pobreza rural a principal questão merecedora de atenção, embora os 

atores sociais envolvidos no trabalho de desenvolvimento da Agricultura familiar e camponesa, 

no Semiárido, considerassem na maioria dos casos, analisar e procurar soluções técnicas para 

diminuir ou erradicar pobreza rural ao invés de focar na resolução de suas causas. 

 

                                                           
3 Segundo Leroy (1985, citado por Diniz & Piraux, 2011) “entendia-se por tecnologia alternativa (TA) aquela que, atendendo aos interesses do 
pequeno produtor rural, reforçava a capacidade de resistência na terra, de melhorar a organização, o poder de enfrentamento das forças 

econômicas adversas, de melhorar o padrão de vida e a segurança económica” (p. 154). 
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1.2. Objetivos Geral e Específicos 

 

Os objetivos desta investigação foram pensados a partir de duas ideias-força: a primeira 

era a de desenvolver um estudo inovador que analisasse processos de desenvolvimento 

sustentável e inclusivo na região semiárida brasileira, no contexto da atuação de Organizações 

da Sociedade Civil (OSCs) como atores sociais transformadores de realidades no mundo rural, 

nomeadamente no âmbito das ações que indiquem caminhos para se atingir a sustentabilidade 

da Agricultura familiar e camponesa; a segunda era a de que este estudo fosse utilizado 

socialmente e que esta análise não ficasse restrita à academia, mas que fosse disponibilizada 

para as organizações, redes de redes e famílias agricultoras e camponesas4. 

Esta tese tem como objetivo geral “Analisar a trajetória de contribuições da Cooperação 

Internacional e de Organizações da Sociedade Civil nas mudanças de paradigma em políticas 

públicas para a agricultura familiar no semiárido brasileiro, bem como os atuais entraves e 

riscos para o futuro da continuidade dessa trajetória”.   

Este objetivo apoia-se na seguinte pergunta de investigação: “a atuação histórica de 

Agências de Cooperação Internacional em apoio à sociedade civil organizada, tem assumido 

grande importância para o desenvolvimento inclusivo e sustentável, permitindo à população 

pobre brasileira do campo, no Semiárido brasileiro, um melhor acesso a políticas públicas e 

oportunidades de melhorias socioeconómicas, nomeadamente no campo da agricultura 

familiar e camponesa”? 

E para dar suporte ao objetivo geral e à respetiva pergunta de investigação, elaboraram-

se os seguintes objetivos específicos: 

i. Analisar as principais mudanças de paradigma nas políticas públicas para a agricultura 

familiar e camponesa no Semiárido brasileiro; 

ii. Descrever os impactos e efeitos resultantes da relação de cooperação internacional e 

seus respetivos ganhos políticos; 

iii. Explicitar as contribuições das OSCs nas principais mudanças de paradigmas nas 

políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar no Semiárido brasileiro; 

iv. Avaliar os principais entraves encontrados para a continuidade do papel desempenhado 

pelas OSCs e as ameaças às suas bases conceituais, metodológicas e autonomia 

institucional. 

                                                           
4 Tal disponibilização não faz parte dos propósitos desta tese, ficando a mesma dependente de articulação interorganizacional após o término 

do trabalho, e do próprio interesse das organizações no Semiárido. 
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A partir da análise documental e revisão de literatura, mas também do processo de 

recolha de informações e dados, várias perguntas de investigação foram sendo formuladas como 

elementos fortalecedores do tema de investigação e do objeto de estudo. Uma delas aborda a 

questão da produção no contexto da agricultura familiar e camponesa e é redigida assim: como 

ocorreu a transformação de uma parte dos sistemas de produção da agricultura familiar e 

camponesa na perspetiva de transição para bases técnicas, sociais e organizativas mais 

sustentáveis? Incorporou-se, portanto, esta pergunta ao trabalho, buscando perceber como as 

redes sociotécnicas, movimentos sociais e organizações no campo têm tratado o tema e a partir 

de que bases teóricas.  

A busca aponta na direção de se considerar: i) a agroecologia como ciência orientadora 

de suas ações sociais, nomeadamente no campo da produção e reprodutibilidade da agricultura 

familiar e camponesa; e, ii) o termo agroecossistema como referência aos sistemas produtivos 

sustentáveis, resistentes e resilientes. E é sobre o tema da produção sustentável da agricultura 

familiar e camponesa que este estudo também destaca evidências e constrói resultados, para 

além dos objetivos inicialmente elaborados. 

 

1.3. Objeto de Estudo e Recortes Temático-conceituais que Justificam a 

Investigação 

 

Esta investigação tem como objeto a análise da influência nas políticas públicas, para a 

agricultura familiar e camponesa no semiárido brasileiro, exercida pelas Organizações da 

Sociedade Civil brasileiras, suas redes e articulações institucionais, apoiadas pela cooperação 

internacional.  

Tal formulação nos leva a elucidar conceitos teóricos relacionados com as mobilizações 

sociais e as articulações interorganizacionais, incluindo organizações internacionais, 

fundamentadas e apoiadas em processos de comunicação que se expressam das mais diferentes 

formas, intensidades e dimensões, para este caso estudado. O conteúdo aqui brevemente 

descrito, encontra-se nos capítulos respetivos, e são importantes para a compreensão e análise 

do objeto acima explicitado. 

Parte-se aqui da premissa da não-dependência dos atores da sociedade civil, em relação 

aos interesses configurados e determinados pelas esferas do poder estatal, principalmente das 

ONGs de desenvolvimento rural, que, segundo Farrington (1997) “não são obrigadas a 
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estabelecer colaboração com os serviços oficiais de investigação e extensão” (p. 213), quando 

há conflito de interesses e divergências conceituais e de procedimento quanto aos objetivos a 

serem alcançados. A não-dependência de que se fala acima foi a mesma que permitiu às 

organizações assessoras da agricultura familiar e camponesa testar propostas técnicas, roteiros 

metodológicos, e processos de desenvolvimento rural voltados para os interesses locais e 

comunitários, e não aqueles definidos na agenda oficial de investigação e extensão rural, por 

vezes, divergentes das necessidades locais.  

Nos capítulos subsequentes veremos que desta premissa falam alguns entrevistados 

destacando que este foi um dos pontos positivos da relação interorganizacional desenvolvido 

entre as ONGs no Semiárido e as agências de cooperação internacional, mediada pela Rede 

Projeto Tecnologias Alternativas (Rede PTA) ainda nos anos 1980 e 1990. Ela própria 

encontrou na relação de parceria com a cooperação internacional uma flexibilidade para 

experimentar variáveis de projetos de desenvolvimento nunca antes testadas naquele contexto. 

Isto é, a relação de confiança por parte das agências internacionais, permitiu à Rede PTA 

aprender com os próprios erros e experimentar processos de organização social para a produção 

agrícola, numa perspetiva de educação popular, independentemente das políticas locais e 

territoriais normalmente ditadas ou controladas pelos dirigentes dos poderes públicos locais e 

regionais. Esta situação levava a uma situação de se travar um braço de ferro entre as 

organizações assessoras da agricultura familiar e os órgãos oficiais de extensão rural, na 

realidade do Semiárido brasileiro5. 

A partir de 2003, entretanto, o Governo Federal adotou a estratégia de chamar para os 

quadros dos ministérios e programas oficiais, uma parte dos profissionais das ONGs e de redes 

sociotécnicas. Esta parece ter sido uma estratégia que produziu efeitos positivos na agenda do 

desenvolvimento rural. Tal estratégia conferiu ao governo, maior capacidade de estabelecer 

diálogos com a sociedade civil, nomeadamente a sociedade organizada em torno das propostas, 

projetos e políticas contributivas para a redução da pobreza rural. 

Diante do exposto, e em consequência das especificidades que emergem da reflexão 

sobre os fundamentos desta investigação, estabeleceram-se quatro recortes temático-

conceituais a este objeto. 

                                                           
5 O braço de ferro entre o serviço oficial de extensão rural e os quadros técnicos das ONGs atuando no campo da agricultura familiar dava-se, 
principalmente, em razão das diferentes opções técnicas assumidas por um e outro sector: um prezando pela adoção de técnicas modernizantes 

da agricultura, outro desenvolvendo técnicas e propostas holísticas visando à sustentabilidade dos sistemas de produção. 
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O primeiro recorte relaciona-se com o ponto central desta investigação, a capacidade 

ou não de influenciar as políticas públicas a partir de redes sociotécnicas, movimentos sociais 

e sindical, nomeadamente no sistema de elaboração, negociação, controle e implementação de 

políticas públicas que favoreçam a agricultura familiar, pela ação conjunta e articulada dos 

atores sociais envolvidos (Petersen & Silveira, 2007, 2017; Sabourin, 2007). A partir deste 

recorte será possível analisar a capacidade destes atores sociais imprimirem mudanças que se 

caracterizem como ações de rompimento de paradigmas socialmente estabelecidos, e que 

favoreçam o desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa. Para esta investigação 

consideramos que ao termo desenvolvimento deve-se acrescentar o termo sustentabilidade, 

como necessidade de abordar as temáticas relativas à agricultura familiar e camponesa na 

visando a se conquistar mais estabilidade, produtividade e equidade social (transição 

agroecológica), como sinônimo de resistência, também compreendida como resiliência (Holt-

Giménez, 2002, p. 103). 

O segundo recorte volta-se para a perceção do papel da CID, como parte integrante do 

Sistema Internacional de Cooperação ao Desenvolvimento (SICD) (Ayllón, 2006; Kraychete, 

Pessina, Lessa, & Nascimento, 2013), no contexto desta investigação. Um destaque a ser feito 

é o de que há tipos de cooperação diferentes, como a bilateral e multilateral, oficial e não 

governamental (Pessina, 2012) e, sendo assim, esta investigação opta pelo foco, mas não pela 

exclusividade, na Cooperação Internacional Não Governamental (CING), realizada por 

associações autônomas (ambientalistas, defensoras de direitos humanos, de ajuda humanitária, 

por exemplo), ou ecumênicas (igrejas, redes religiosas – Federação Luterana Mundial, Act 

Alliance, por exemplo). Neste recorte será possível analisar qual o papel exercido pela CING 

sem perder de vista as relações construídas com a participação de outros tipos de cooperação. 

Também será possível perceber quais os campos práticos de estabelecimento de relações e se 

estas foram ou não favoráveis à agricultura familiar e camponesa, do ponto de vista das políticas 

públicas. 

O terceiro recorte refere-se aos conceitos e teorias já elaboradas, mas principalmente 

às melhores práticas que caracterizam a agricultura familiar e camponesa, como setor produtivo 

e de importância social, ambiental e técnica. Trazemos ao debate dois vieses teóricos: um 

primeiro viés a partir de autores que a reputam como um tipo de agricultura improdutiva e sem 

importância econômica, a exemplo de Buainain (2013) que considera a agricultura familiar, 

nomeadamente o campesinato, como tema do passado e, junto com a Reforma Agrária, afirma 

ele, “é argumento tão estapafúrdio que não merece comentário” (p. 116); e um outro viés a 
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partir de autores que enxergam na agricultura familiar e camponesa um setor produtivo 

provedor de inúmeros benefícios ao meio ambiente, à biodiversidade e à saúde pública, latu 

sensu, a exemplo de Ploeg (2009) quando caracteriza a agricultura familiar e camponesa, por 

um lado, como a “principal força motriz da produção de alimentos” (p. 27), e por outro lado, 

como um tipo de agricultura “relativamente menos afetada pela crises, justamente por estar 

menos endividada e por requerer muito menos aportes externos” (p. 28). Este recorte temático 

está intimamente ligado ao próximo que destaca a territorialidade como espaço geográfico de 

expressão social para a agricultura familiar, já que é na territorialidade que se expressam as 

políticas de condicionalidades6, parte das quais podem ser voltadas para “pagamentos por 

serviços ambientais na agricultura”. Esta política pode ser de extrema relevância para a 

mitigação de efeitos das mudanças climáticas, no mundo inteiro, ao mesmo tempo em que 

fortalece a agricultura familiar e camponesa. Entretanto, ainda se constitui numa prática muito 

distante da realidade brasileira. 

O quarto recorte traz como destaque a territorialização, não apenas como conceito 

teórico, mas como arena de debate sobre políticas públicas para a Agricultura familiar e 

camponesa no Semiárido, proporcionando à região semiárida do Brasil a área física de 

investigação deste estudo de caso, tomando como referência os oito territórios de atuação das 

seis OSCs aqui consideradas. Embora tais territórios apresentem especificidades ambientais, 

físicas, económicas e sociais, neles reconhecem-se aproximações, alinhamentos e sinergias 

metodológicas, temáticas e de atuação social, nos princípios adotados, os quais orientaram, e 

orientam até hoje, os trabalhos relacionados com a coevolução (Petersen, 2017) ou coprodução 

(Ploeg, 2014) dos sistemas produtivos da agricultura familiar7 e com a própria transformação 

dela a caminho da sustentabilidade ambiental, da justiça económica, da segurança alimentar e 

nutricional e da resistência resiliência (Holt-Giménez, 2002) dos sistemas de produção e 

comercialização. 

Assume-se, portanto, que os quatro recortes temático-conceituais acima descritos 

constituem-se no fio condutor desta tese e fundamentam as hipóteses de trabalho a seguir. 

  

                                                           
6 As políticas de condicionalidades estão presentes na Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia em duas grandes dimensões: i) 
Respeitar certos requerimentos de gestão estatutários (sobre: saúde pública, animal e vegetal; ambiente; bem-estar animal); ii) Manter a terra 

em boas condições agrícolas e ambientais. 

7 Os termos coevolução e coprodução sugerem que os sistemas de produção evoluem com a capacidade das pessoas de formular e difundir 
conhecimento sociotécnico de cariz sustentável (Petersen, 2017), bem como com a capacidade dos sistemas de produzirem em estreita 

associação com o ambiente (Ploeg, 2014), assunto a ser aprofundado no Capítulo 4. 
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1.4. Hipóteses de Trabalho  
 

Considerando informações de caráter geral, sobre o semiárido brasileiro, previamente 

recolhida, tratada e referenciada nos objetivos anteriormente especificados, e relacionados com 

este estudo, bem como com o quadro teórico e de problemática, o campo de questões e de 

hipóteses a que chegamos, desdobra-se numa série de perguntas de investigação anteriormente 

anotadas, entretanto, resulta também em duas hipóteses de trabalho as quais destacamos a 

seguir: 

Primeira hipótese: 

“O staff das ONGs não conhece suficientemente os Fóruns de Alto Nível para a 

Eficácia da Ajuda Internacional ao Desenvolvimento nem tinha noção da influência 

que estes teriam nas pautas de políticas públicas para a agricultura familiar”. 

Segunda hipótese: 

“Não houve apoio efetivo e direto das Agências de Cooperação Internacional no 

semiárido brasileiro que resultasse em mudanças paradigmáticas nas políticas 

públicas para a agricultura familiar na região”. 

Assim como as perguntas de investigação, estas hipóteses serão consideradas na análise 

conclusiva deste trabalho, tomando-se como referência analítica as evidências recolhidas como 

respostas às entrevistas e aos questionários aplicados comparadas, se for o caso, com dados e 

informações da literatura. Para tal análise serão utilizados os depoimentos pertinentes dos 

grupos de entrevistados e dados e informações sistematizados dos questionários. 

 

1.5. Organização e Ordenação dos Capítulos 

 

A tese foi organizada em sete capítulos incluindo esta introdução e as considerações 

finais. O Capítulo 1 é introdutório e traz como conteúdo as motivações pessoais para a 

realização deste estudo. A seguir descreve os objetivos geral e específicos, bem como o objeto 

de estudo e os recortes temático-conceituais que orientam e delimitam os conteúdos. 

O Capítulo 2 traz uma revisão de literatura cujo foco é direcionado para a questão da 

comunicação e as relações intra e interorganizacionais como premissas, e base epistemológica, 

fundamentais para a compreensão das dinâmicas e dimensões sociais vivenciadas pelos 

movimentos sociais e sindical, redes temáticas e sociotécnicas, nas mobilizações sociais em 
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favor da luta por políticas pública para a agricultura familiar e camponesa no contexto do 

Semiárido brasileiro. Dois temas são destacados: a coconstrução de ações sociais colaborativas 

visando a sustentabilidade local e territorial; e, a discussão sobre extensão e comunicação rural 

na perspetiva de Paulo Freire enquanto temas relevantes para o processo de desenvolvimento 

humano e sustentável no contexto rural. 

O Capítulo 3 destaca a metodologia de investigação adotada para este estudo de caso. 

Parte de uma reflexão sobre investigação qualitativa e estudo de casos de fenómenos sociais, 

apoiada por uma revisão de literatura especializada buscando fundamentação teórica. Explicita 

uma caracterização do ambiente de investigação e detalha os recortes temporal, geográfico e 

temático necessários para a evolução do estudo de caso e descreve, finalmente, o plano de 

trabalho com destaque para os processos de recolha de informações e dados, de acordo com a 

metodologia de investigação qualitativa. 

O Capítulo 4 compõe-se de uma sistematização do quadro conceitual, centrada nos 

referenciais teóricos, e na problemática considerada como parte do contexto da investigação. 

Destacou-se quatro dimensões de problemas no contexto desta investigação: pobreza rural e 

desigualdade social como problemas mais amplos; políticas públicas e ausência do Estado no 

contexto do Semiárido, como um problema histórico; produção e comercialização da 

agricultura familiar e camponesa como problema histórico e atual; e finalmente uma discussão 

sobre os agroquímicos como tecnologias modernas e ao mesmo tempo agravante da crise da 

agricultura familiar nos campos socioambiental e de saúde humana. 

O capítulo 5 trata das evidências encontradas ao longo do período de investigação 

centrando na questão das relações intra e interorganizacionais, comunicação em rede, e ações 

sociais, bem como na influência destas sobre as principais políticas públicas para a agricultura 

familiar e camponesa no Semiárido brasileiro. Para efeito didático divide-se em quatro 

subcapítulos.  

O subcapítulo 5.1. aborda evidências sobre os efeitos da participação da cooperação 

internacional, nomeadamente da cooperação internacional não governamental no processo de 

influência e negociação de políticas públicas nas diferentes arenas de debate, buscando perceber 

quais as relações entre a ação social destas organizações no Semiárido com seus grandes 

propósitos e orientações mundiais.  

O subcapítulo 5.2. destaca as redes sociotécnicas e os movimentos sociais como atores 

sociais coletivos importantes para as lutas e conquistas empreendidas pela sociedade civil 

organizada para a transformação social no campo. Elucida as principais mobilizações sociais, 
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protagonizadas pelos movimentos sociais e sindical, a reivindicar melhores condições de vida 

e trabalho no campo, a partir da luta para a convivência com as condições de semiaridez no 

contexto do semiárido brasileiro e contra o poder político que caracterizava uma situação de 

exploração do meio ambiente e de pessoas resultando em concentração de pobreza e acentuação 

da desigualdade social.  

O subcapítulo 5.3. faz uma atualização sobre o debate em torno das políticas públicas 

para a agricultura familiar e camponesa partindo de uma abordagem histórica de problemas, 

mas também de conquistas nesta importante área política. Reconhece a existência de um 

paradigma antigo, o combate à seca, a caminho de superação, no Semiárido, e a emergência de 

outro paradigma o da convivência com o Semiárido.  

E, finalmente, no subcapítulo 5.4. são introduzidos os conceitos de cocriação, 

coprodução e coevolução de processos no contexto da agricultura familiar e camponesa 

enquanto setor produtivo, económica e ecologicamente importante para a sociedade do 

Semiárido. A agroecologia, enquanto ciência, prática e movimento social é “encontrada” como 

disciplina organizadora das reflexões sobre a viabilidade técnica, económica e ambiental das 

melhores práticas e técnicas sustentáveis e resilientes de produção e comercialização. 

Complementarmente busca-se, numa teorização sobre agroecossistemas, referenciar os 

processos de produção e comercialização das famílias agricultoras e camponesas a partir de 

padrões de sustentabilidade, resistência, resiliência e equidade social das experiências 

trabalhadas por elas e importantes no contexto das mobilizações sociais e de luta pela 

implementação de políticas públicas. 

O Capítulo 6 destaca e discute quatro resultados desta investigação: três deles abordam 

os conteúdos explicitados nos objetivos desta tese, quais sejam: as questões relacionadas com 

a influência da sociedade civil nas políticas públicas, com o apoio da cooperação internacional, 

bem como os impactos e ganhos políticos para a agricultura familiar e camponesa no que se 

refere às mudanças paradigmáticas em políticas públicas; os entraves e ameaças às conquistas 

realizadas no campo das políticas públicas também são abordados buscando compreender as 

fragilidades e ameaças e apontar caminhos para a superação destas; e, finalmente uma 

abordagem sobre a questão da sustentabilidade e contextos locais da agricultura familiar e 

camponesa, que vão desde as boas práticas sobre a evolução dos conceitos de tecnologias 

alternativas até o desenvolvimento de processos metodológicos de organização social e de 

desenvolvimento rural regional e territorial, bem como de mobilização social e formação para 

a convivência com o Semiárido. 
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E, finalmente, o Capítulo 7 traz uma síntese analítico-conclusiva dos resultados 

discutidos no capítulo 6, a qual adotou como base as evidências recolhidas, referentes aos 

processos sociais de mobilização da sociedade civil no Semiárido brasileiro. Esta análise tem 

como base os quatro recortes temático-conceituais e duas hipóteses de investigação. Para tal 

fez-se uma sistematização da história das relações interorganizacionais da sociedade civil, e 

recorreu-se à história das mobilizações sociais na região, bem como ao registo de factos 

importantes para o processo de construção e implementação de políticas e programas públicos 

de apoio à agricultura familiar. As mobilizações sociais resultaram dos processos de construção 

de relações interorganizacionais, de comunicação, e de construção do conhecimento sobre 

Convivência com o Semiárido, como estratégias de fortalecimento da sociedade civil dedicadas 

à assessoria à agricultura familiar. 
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2. Bases Epistemológicas e Premissas 
 

 

 

“O mundo social e humano não existiria como tal,  

se não fosse um mundo de comunicabilidade,  

fora do qual é impossível dar-se o conhecimento humano.” 

Paulo Freire8 

 

 

Este capítulo trata das bases epistemológicas que fundamentam esta tese, bem como o 

envolvimento, os processos de facilitação, a governança, o processo descentralizado de tomada 

de decisões e os relacionamentos interorganizacionais que caracterizam a constituição de redes 

temáticas e sociotécnicas, enquanto premissas desta investigação. Espera-se que esta 

abordagem contribua para a escolha dos métodos mais apropriados de análise de evidências, 

resultados e elementos conclusivos desta investigação. 

 

2.1. Agricultura familiar e/ou camponesa como referencial teórico 

 

Esta tese aborda dois conceitos centrais teoricamente diferentes, mas com aproximações 

semânticas e práticas que tornam sua abordagem epistemológica complexa, principalmente ao 

se considerar a abordagem holística de processos de desenvolvimento rural que envolvem essas 

duas formas de produção no contexto do objeto desta investigação. Buscaremos, então, situar 

um e outro conceito, sem, entretanto, anotar definições ou enquadramentos que limitem a 

expressão social da agricultura de base familiar naquela realidade. Veremos ao longo do texto, 

que o objeto de investigação considera indistintamente, um e outro conceito, bem como, as 

diversas formas de mobilizações sociais vivenciadas pela sociedade civil. Ou seja, a partir do 

que foi investigado, camponeses e agricultores familiares foram envolvidos da mesma forma, 

através das organizações de base que os representam. A literatura especializada consultada nos 

fortalece esta afirmativa. 

                                                           
8 In: Freire, P. (1983). Extensão ou comunicação? Trad. R. D. de Oliveira. 8ª. Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 93 p. (O Mundo Hoje, v. 24) 
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“Os agricultores familiares no Brasil, em sua grande maioria, têm uma história 

camponesa” (Wanderley, 2003). Noutro texto Wanderley (1998) refere-se às raízes camponesas 

da agricultura familiar brasileira. Outros autores, ao abordar os efeitos socioeconómicos, bem 

como os problemas técnico-produtivos que cercam a agricultura familiar no Brasil, 

nomeadamente no Semiárido, não fazem distinção entre campesinato e agricultura familiar. 

“A condição camponesa consiste em um conjunto de relações dialéticas entre o ambiente hostil 

em que os camponeses têm de agir e suas respostas ativamente construídas, as quais visam criar 

graus de autonomia para enfrentar as relações de dependência, as privações e a marginalização 

implícitas nesse ambiente” (Niederle, 2008)9. 

O mesmo grau de autonomia acima citado também é buscado por famílias agricultoras 

que se dedicam à produção de alimentos para autoconsumo e para a venda em feiras locais. “É 

nesse sentido que o pequeno produtor nordestino diz que é agricultor quem bota roçado, ou 

seja, quem cultiva para si próprio” (P. Sidersky, 1991). Assim, opta-se, neste trabalho, por não 

se buscar definições exaustivas sobre agricultura familiar, camponesa ou campesinato. Busca-

se, entretanto, caracterizar uma e outra forma de produção importantes para os movimentos 

sociais no campo no contexto das lutas por políticas públicas que contribuam para as famílias 

se manterem enquanto classe social e manterem o modo de produção que escolheram para se 

reproduzirem socialmente. Como afirma Wanderley (2014) em seu artigo sobre o campesinato 

brasileiro: 

Numa perspetiva geral, o campesinato corresponde a uma forma social de produção, cujos 

fundamentos se encontram no caráter familiar, tanto dos objetivos da atividade produtiva – 

voltados para as necessidades da família – quanto do modo de organização do trabalho, que 

supõe a cooperação entre os seus membros. A ele corresponde, portanto, uma forma de viver e 

de trabalhar no campo que, mais do que uma simples forma de produzir, corres? ponde a um 

modo de vida e a uma cultura (Wanderley, 2014, p. 26). 

É este caráter familiar que importa na abordagem priorizada na tese. Wanderley (2003) 

alerta que, no caso brasileiro, o processo de modernização das condições de produção agrícola, 

até o início dos anos 2000, não estava concluído nem se disseminara de forma homogênea por 

todo o território nacional. Em todo o país a agricultura familiar expressava-se como um mosaico 

social, económico e ambiental extremamente complexo (Almeida, 2009) e difícil de enquadrar 

em tipologias. É importante registar que até os anos 1990 “já existiam experiências de 

                                                           
9 Ensaio crítico sobre o livro “PLOEG, Jan Douwe van der. Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na 

era da globalização. Série Estudos Rurais, Porto Alegre: UFRGS, 2008.” 
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desenvolvimento local fundadas na valorização da agricultura familiar, a partir das iniciativas 

de Sindicatos de Trabalhadores Rurais - STR, ONGs e municípios, apoiadas pela cooperação 

internacional ou por organizações religiosas” (Sabourin, 2014). Essas experiências locais de 

desenvolvimento não obedeciam a padrões ou tipologias, pelo contrário, valorizavam as 

iniciativas locais e regionais resultando em experiências também diversas, mais tarde, 

caracterizadas como experiência agroecológicas (Almeida, 2009).  

Entretanto, Sidersky (1991), para entender melhor a especificidade da unidade 

camponesa, procede a um detalhamento das características dessa unidade em três características 

básicas que a definem do ponto de vista económico: “o acesso aos meios de produção, entre os 

quais a terra; o caráter familiar da unidade de produção; a relação com o mercado (p. 6). Na 

realidade do Semiárido tais características básicas aplicavam-se a unidades camponesas, e a 

unidades da agricultura familiar.  

Sob o ponto de vista das mobilizações sociais, protagonizadas por ONGS, redes e 

movimentos sociais, a resinificação dos sistemas de produção da agricultura de base familiar 

resultou em iniciativas diversas mas que tinham três vieses comuns: a busca por conhecimento 

sobre tecnologias e sistemas de produção no Semiárido (Silva, 2011); a produção sustentável 

para a segurança alimentar e nutricional (Jalfim, 2011); e, a busca por processos de 

comercialização justa dos produtos visando à geração de renda (Jalfim, Santiago, Azevedo, & 

Blackburn, 2009; Sidersky, 1991; Sidersky, Jalfim, & Araújo, 2010). Nos mercados 

agroalimentares, o apelo por alimentos locais, com qualidades específicas relacionadas à 

origem e a modos tradicionais de produção, revaloriza as localidades e a agricultura camponesa 

(Niederle, 2008), o que, de certa maneira desencadeia um movimento nacional em busca de 

formas diversas de produção ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis.   

Os movimentos sociais do campo incorporam em suas pautas novos conteúdos de 

enorme significado sociopolítico nos anos 1990. O enfoque agroecológico de produção integra 

as agendas de grande parte dos movimentos sociais e, em alguns casos, a Agroecologia se 

inscreve como um dos elementos estruturadores das propostas. Em outros casos, constitui-se 

em foco no conjunto das pautas, como um campo prático-inovativo de experiências levado a 

cabo pelos movimentos e fortalecido pelas políticas públicas, as quais reconhecem e valorizam 

os processos descentralizados de inovação agroecológica como nova prática de organizações 

de produtores familiares e de suas próprias bases (Almeida, 2009). 
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2.2. Comunicação e Relações Intra e Interorganizacionais: Sustentabilidade Local 

e Coconstrução de Ações Sociais Colaborativas 

 

Esta tese parte de um ponto que considera a coconstrução de relações sociais como 

fundamental para transformar realidades a partir de processos de empoderamento da sociedade 

civil e através de ações de comunicação, assumindo, portanto, que realidades são socialmente 

construídas (Höckert, 2017). Caracteriza as mobilizações sociais como importantes 

manifestações de transformação da realidade no Semiárido brasileiro a partir da capacidade que 

a sociedade civil construiu para influenciar políticas públicas para a agricultura familiar e 

camponesa. Esta tese investiga, portanto, a capacidade de coconstrução de diferentes ações 

práticas de influência nas políticas públicas, pela sociedade civil organizada em redes temáticas 

e sociotécnicas, em movimentos sociais e no movimento sindical atuante, considerando os 

contextos sociopolítico e ambiental da região. 

Comunicação interorganizacional e relacionamentos podem ser melhorados a partir de 

um processo de facilitação, através de capacitação, bem como de um processo de planeamento 

estratégico que incremente a participação e o compromisso de atores sociais interessados 

(Koehnen, 2015) num determinado projeto ou iniciativa de desenvolvimento local ou regional. 

Cristóvão, Koehnen e Portela (1997) argumentam fortemente que as lacunas de planeamento 

adequado e avaliação contínua são a principal razão do registo de falhas nas atividades de 

extensão rural. Esta perceção esteve presente nas atividades de estabelecimento das redes 

sociotécnicas, nas ações de reflexão teórica e no estabelecimento de atividades práticas de 

formulação dos programas e projetos afetos às organizações da sociedade civil no trabalho de 

assessoria a famílias agricultoras. Um trabalho pioneiro na busca por alternativas e visando a 

alcançar padrões de sustentabilidade dos sistemas de produção e comercialização, mas também 

na busca por direitos: a políticas públicas, à terra, a trabalho digno, a condições dignas de vida 

no meio rural. 

As diferentes ações colaborativas, protagonizadas pelas organizações da sociedade civil, 

configuradas num conjunto de relações interorganizacionais, expressam-se a partir de processos 

dialógicos e de comunicação, estabelecidos com o público alvo de sua ação social, as famílias 

agricultoras e camponesas no Semiárido brasileiro. Como assinalam Prasad e Radha (2016) as 

iniciativas de ação colaborativa começam com alguns membros ou partes interessadas, e depois 

o grupo vai se ampliando e incluindo outras partes interessadas da sociedade civil, instituições 

de investigação, universidades etc. e, para o caso deste fenómeno estudado, a cooperação 
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internacional e a iniciativa privada. Tal ampliação ocorre quando ocorre o planeamento de 

programas bem estruturados e possíveis de serem acompanhados e monitorizados, sempre de 

forma participativa proporcionando, portanto, aprendizado a quem está incluído no processo 

(Cristóvão et al., 1997). 

A ampliação e inclusão de novos membros no grupo empodera-o de forma que este 

ganha força e influência. Entretanto, isto somente é possível a partir de uma condição: a 

consolidação do capital social, formado normalmente através de processos de comunicação e 

interações construídas e fortalecidas (Koehnen, Baptista, Silva, & Brás, 2010). Uma outra 

condição necessária para estabelecer processos de empoderamento do grupo é promover o 

fortalecimento de suas bases de trabalho, que, neste caso são os agricultores e agricultoras 

familiares e camponeses(as), não somente do ponto de vista técnico e de aprendizagem 

adquirida com formação e capacitação, mas sobretudo proporcionando que tais atores sociais, 

na base, compreendam a mobilização social como parte integrante do processo de ação social. 

Para isso é importante que os agricultores, em grande número, estejam motivados para usar 

recursos de forma coordenada (Röling & Pretty, 1997) e com vistas a atingir objetivos comuns. 

O mesmo vale para as organizações de apoio e assessoria. A motivação utilizada pelas 

redes e movimentos sociais e sindical permitiram estabelecer processos de interação e 

comunicação capazes de construir condições para romper com o antigo paradigma de combate 

à seca na região e desenvolver, participativamente, condições para fortalecer o paradigma da 

convivência com as condições de semiaridez do ambiente (Petersen, Mussoi, & Soglio, 2016). 

Röling e Pretty (1997) escrevem sobre a necessidade de motivar os agricultores a participar 

ativamente das mobilizações sociais de forma a construir bases reivindicativas a partir de 

experiências concretas e experimentos participativos, capazes de se tornarem referência de 

transformação social, atendendo, inclusive, a suas necessidades de produção de alimentos e 

geração de renda agrícola. Uma dessas ações colaborativas concretizou-se a partir da decisão 

de sistematizar e divulgar experiências da agricultura familiar e camponesa como ação 

comunicativa (Höckert, 2017). 

Tais ações colaborativas não se restringem ao processo de sistematização de 

experiências e boas práticas na agricultura familiar mas ampliam-se para a efetivação de 

processos de aprendizagem coletiva (Petersen & Silveira, 2017) sobre: garantia de direitos; 

convivência com as condições ambientais; formas de organização e de mobilização social; e, 

estratégias de incidência público-política, cuja finalidade é influenciar em políticas públicas 
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para a perspetiva de transformação social, a partir de ações sociais coletivas e de interesse 

comum aos atores sociais diretamente envolvidos e os demais interessados. 

Quaisquer processos colaborativos têm na comunicação uma necessidade básica e nas 

relações intra e interorganizacionais procedimentos indispensáveis para que se configurem em 

ações sociais coletivas. Neste sentido os agricultores desempenham um importante papel 

também na difusão de informações e conhecimentos, seja de agricultor para agricultor, seja 

através do apoio de uma ONG (Prasad & Radha, 2016). Comunicar, escreve Habermas (1999), 

consiste em desenvolver uma ação comunicativa que envolve pelo menos dois sujeitos capazes 

de conversar e de agir (por meios verbais ou extraverbais), estabelecendo uma relação 

interpessoal, ou seja, os atores envolvidos buscam entender-se sobre uma situação de ação 

podendo, assim, coordenar de comum acordo, seus planos de ação, e, com ele, suas ações 

propriamente ditas.  

Para Melucci (1989) ações sociais coletivas caracterizam-se como fenómenos empíricos 

de ação coletiva que explicam satisfatoriamente as origens e a orientação de um movimento. 

Tais ações sociais coletivas, continua o autor, são executadas a partir do poder e do 

comprometimento social de organizações determinadas a se relacionar entre si, em torno de 

objetivos comuns. Mas é importante destacar que objetivos comuns são construídos 

politicamente (Habermas, 1999) em arranjos intra e interorganizacionais a partir do debate 

sobre interesses de classes ou grupos sociais, mas também a partir de interesses de atores sociais 

engajados em processos de transformação social liderados pelos movimentos sociais e redes, 

conceito que se aproxima do que afirma Melucci (1996), quando se refere a movimentos latu 

sensu. 

Movimentos são sistemas de ação, redes complexas entre os diferentes níveis e significados da 

ação social. A identidade coletiva que lhes permite tornarem-se atores não é um dado ou uma 

essência; é o resultado de trocas, negociações, decisões e conflitos entre atores (Melucci, 1996, 

p. 4). 

E são as negociações, trocas, decisões e conflitos que se expressam por dentro do 

sistema de ação criado pela sociedade civil que buscavam (e ainda buscam), respostas para as 

situações de crise sentidas pela agricultura familiar e camponesa no Semiárido. Naquele 

contexto a sociedade civil buscou também construir consensos em torno do paradigma da 

convivência com o Semiárido num sentido amplo, ou seja, para além da convivência com as 
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difíceis condições ambientais, principalmente as ocorrências de secas com impacto negativo na 

produção agrícola familiar e nos estoques de água.  

Veremos, portanto, que as diminuições ou perdas de safras, bem como o 

desabastecimento de água são os principais fatores que agravam as crises sociais e económicas 

acentuando, por sua vez, a situação de pobreza na região. Veremos também que a sociedade 

civil opta por desenvolver um processo de comunicação e aposta no protagonismo do seu 

público rural, sendo a comunicação e o protagonismo elementos centrais no desenvolvimento 

deste processo, a partir de iniciativas de formulação de um sistema de capacitação e formação 

sobre o tema. Adotam-se consensos. E um deles foi o consenso da comunicação a partir de uma 

práxis fundada nos métodos desenvolvidos e aplicados pelo educador Paulo Freire, 

nomeadamente naqueles que envolvem ações de extensão e comunicação rural direcionadas às 

populações do campo. 

 

2.3. “Extensão ou Comunicação?” – Transferência ou Construção Participativa de 

Conhecimento no Processo de Aprendizagem? 

 

O livro “Extensão ou Comunicação?”, escrito por Paulo Freire, em 1969, constituiu-se 

em base referencial para a maioria das organizações da sociedade civil atuando no campo dos 

direitos humanos, nomeadamente do direito à terra, em praticamente toda a América Latina. A 

primeira impressão ao lermos o título do livro é que a interrogação ao final nos vai induzir a 

uma escolha imediata de um dos dois termos. Longe disso. Freire pô-los lado-a-lado e 

problematizou-os à luz dos fundamentos gnosiológicos e da práxis que cercavam as relações 

entre o sistema de extensão rural e os camponeses e agricultores, tomando o exemplo chileno 

como referência, e  produzindo uma teoria que nos provoca a refletir e não a formar juízo de 

valor sobre o certo ou errado, a convicção e a dúvida. Oferece, portanto, ao leitor uma reflexão 

teórica a considerar e fazer interagir com a realidade.  

Tal reflexão traz uma profunda análise sobre o problema da comunicação entre o técnico 

e os agricultores familiares e camponeses, no contexto do processo de desenvolvimento da nova 

sociedade agrária que surgia junto com o processo de modernização da agricultura no mundo 

inteiro. Analisa os termos extensão e comunicação sob diferentes pontos de vista e apresenta-

os como ideias antagónicas, mostrando que a ação educadora do técnico assessor deve 

prevalecer. Isto é, comunicar, se quiser obter êxito em sua ação de promover a construção de 

conhecimento e a formação das pessoas e não somente transferir informações (Freire, 1983). 



22 
 

Esta premissa, a de transferir informações, adotada pelos serviços oficiais de extensão rural, 

entra em rota de colisão com o que propõe Freire para a construção e gestão participativa de 

conhecimento, como exercício de educação popular (Haddad, 2014) e a partir de processos de 

comunicação menos hierarquizados. 

No contexto analisado por Freire (1983) mais do que transferir informações era 

necessário empoderar os camponeses de forma a que estes se sentissem parte da sociedade como 

atores sociais capazes de mudar sua própria realidade, alinhando-se ao que propõem também 

Röling e Pretty (1997). Originalmente Freire achava que os camponeses deveriam se sentir 

sujeitos de sua própria história, situação que ele, nas conversas com os técnicos assessores de 

camponeses no Chile, ao final dos anos 1960, não encontrava qualquer possibilidade de 

concretizar: os relatos dos técnicos davam conta de que os camponeses eram lentos e a lentidão 

não combinava com a premência do país, no que se referia ao estímulo à produtividade, à 

necessidade de aumentar a produção agrícola (Freire, 1983). A situação chilena, analisada por 

Freire (1983), era também vivenciada no mundo rural brasileiro. Ao ritmo da implementação 

de sistemas agrícolas modernos de produção, os argumentos utilizados pelos gestores de 

políticas agrícolas eram parecidos: agricultura familiar era sinónimo de atraso.  

Os idealizadores da Rede PTA, no contexto do início da década de 1980, lançaram a 

ideia do Projeto Tecnologias Alternativas (PTA) da Federação de Órgãos para a Assistência 

Social e Educacional (FASE) aos parceiros internacionais10. Eles partiram de uma proposta 

simplista: montar um escritório com três pessoas para capacitar agricultores e assim evitar que 

estes abandonassem suas terras conquistadas através da luta por reforma agrária (Weid, 1985a, 

1988a)11. Da ideia original os gestores da Rede PTA passaram a focar no tema da sistematização 

de experiências e comunicação, formação e capacitação de pessoas, bem como na participação 

em processos de ação-reflexão-ação como condições favoráveis para formar pessoas a partir de 

processos participativos. A participação, como ferramenta de envolvimento de pessoas em 

processos de ação-reflexão-ação, é vista por Cristóvão (1990, citado por Cristóvão et al., 1997) 

como “um processo de empoderamento e envolvimento ativo nas tomadas de decisão, ao longo 

de um programa, e acesso e controle sobre recursos e instituições” (p. 61). O empoderamento, 

portanto, depende da consistência do processo pedagógico, e da metodologia utilizada, de forma 

                                                           
10 O Projeto passou a ser conhecido como PTA-FASE e é esta SIGLA que o texto da tese adota para se referir a ele em distinção à SIGLA 
Rede PTA que se refere à articulação sociotécnica. 

11 A história da formação e desenvolvimento da Rede PTA é descrita ao detalhe no subcapítulo 5.2.4. 
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que a capacidade desenvolvida promova mudanças em benefício das próprias pessoas 

capacitadas.  

Descobriram em Freire conceitos e teorias da educação popular (Haddad, 2014) em 

sinergia com o que pensavam as agências internacionais de cooperação, ou seja, uma situação 

favorável para desenvolver o trabalho a partir da coordenação eficiente de interesses coletivos 

e objetivos comuns. Coordenação eficiente, entretanto, não acontece sem algum tipo de 

facilitação, que contribui para fortalecer a gestão organizacional participativa (Koehnen, 2015) 

e o planeamento, por todas as organizações participantes, em torno da esfera de interesse 

(Koehnen, 2019). 

À facilitação e planeamento juntam-se a monitorização e a avaliação contínua assumidas 

como ações de grupo e tornando a tarefa mais desafiadora (Röling & Pretty, 1997), quanto à 

capacitação e participação, justamente porque o trabalho de extensão (ou comunicação) rural 

não ocorre de forma linear e simplista.  

Assim, os gestores da Rede PTA, partiram de duas premissas: a primeira de que já havia 

conhecimento “agroecológico” a ser conhecido, registado e difundido, considerando que tal 

conhecimento se encontrava em evolução constante no campo; a segunda premissa era de que 

o agricultor e a agricultora desempenham um importante papel na cocriação e disseminação 

deste conhecimento. Esta segunda premissa, em particular, é fortalecida a partir da constatação 

de que geração após geração, os agricultores têm sido fundamentais na disseminação de 

conhecimento sobre agroecologia (Prasad & Radha, 2016), ou sobre agricultura tradicional.  

A ideia de coordenação eficiente envolvendo diferentes atores sociais, incluindo os 

beneficiários diretos, alinha-se com a de promover o envolvimento da população em atividades 

comunitárias associativistas, defendidas por Koehnen et al. (2010). Acrescentem-se, portanto, 

as variáveis empoderamento e participação nas decisões políticas, nomeadamente nas decisões 

de cunho territorial e local, como estratégias importantes de transformação social. 

Por esta razão os facilitadores necessitam focar em atividades educacionais e 

treinamentos objetivos para fortalecer a tomada de decisões e estes programas de facilitação 

devem incluir o desenvolvimento de capacidades de liderança, educação cívica, governança e 

desenvolvimento social, visando a um maior envolvimento (Koehnen, 2015) do grupo. A 

relação entre política e ação deve ser considerada como um trabalho complexo que combina 

diferentes interesses e prioridades (Najam, 2010), inclusive os diferentes mundos de suposições 

dos que formulam políticas públicas e dos que a implementam, sofrendo interpretação, 

modificação e subversão (Fudje & Barret, 1981, citados por Najam, 2010).  
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Para além da articulação supracitada, organizações na mesma esfera de interesse 

necessitam utilizar meios de comunicação que inspirem um processo social ativo, participativo, 

onde todas as partes interessadas tenham igual poder para tomar decisões, bem como métodos 

comunicativos para a formulação de políticas na mesma esfera de interesses (Koehnen, 2015). 

A capacidade de tomar decisões também está ligada à expansão dos processos de aprendizagem 

dos sujeitos, individualmente, ou em suas coletividades (ambientes sociais), a exemplo dos 

sindicatos, associações e grupos temáticos, e, no caso do aprendizado coletivo, há que se partir 

de uma premissa de organização e concertação de interesses, visando à transformação social 

(Melucci, 1996) cujo ingrediente principal parece ser a capacitação das equipas de assessores e 

dos próprios agricultores, na perspetiva de desenvolver capacidades nos campos da 

comunicação e das relações intra e interorganizacionais, bem como no campo da gestão de 

experiências e boas práticas capazes de fazer diferença em programas de desenvolvimento 

sustentável. 

O programa de sistematização de experiências, tecnologias alternativas e boas práticas 

na agricultura familiar, iniciado no princípio da década de 1980, pela Rede PTA, foi apoiado 

fortemente por um programa de formação e capacitação amplo que contemplava a formação 

para a intervenção política, do qual participaram agências internacionais de cooperação. O 

programa de formação e capacitação tinha o suporte de uma ação de comunicação participativa 

que tinha como principal estratégia a identificação, a sistematização e a difusão de experiências, 

tecnologias alternativas e boas práticas, reconhecidas mais tarde, pelos movimentos sociais 

territoriais no Semiárido, nomeadamente no Território Socioagroecológico da Borborema, 

como tesouros escondidos (Petersen, 2014b). Tal estratégia de formação foi seguida, 

posteriormente, pelas redes Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), Articulação Nacional 

de Agroecologia (ANA) e Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural do Nordeste (Rede 

ATER NE) já com o enfoque de convivência com o semiárido. 

Röling e Pretty (1997) afirmam que a incorporação da experimentação participativa e 

protagonista deve ser considerada nos processos de extensão rural enfrentando assim o 

problema da extensão oficial que não considera o conhecimento local como conhecimento útil 

ao processo de desenvolvimento. Pelo contrário a extensão e a investigação formais 

consideram-nos primitivos e sem conhecimento e assumem a postura de mudá-los, desde a sua 

forma de pensar e de agir, até as formas de plantar e de criar animais, ou seja, mudar o seu 

conhecimento como forma de desenvolvê-lo. Essa postura da extensão oficial foi é seriamente 

questionada por Freire (1983). 
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E neste sentido, Melucci (1996) afirma ainda que a ampliação de processos de 

aprendizagem, socialização e comunicação demonstra o escopo dessa transformação e que as 

sociedades humanas não são apenas capazes de aprender, mas são cada vez mais caracterizadas 

por sua capacidade de reflexão, por exemplo, que melhora a capacidade de aprendizado. Este é 

um viés facilmente reconhecido na ação social das redes sociotécnicas ASA, ANA e ATER NE, 

quando, coletivamente, assumem o processo de sistematização e difusão de experiências 

exitosas na agricultura familiar, herdadas da Rede PTA, como premissa para estabelecer 

parâmetros de desenvolvimento rural com sustentabilidade comumente vista como propriedade 

de um ecossistema, mas enxergada a partir de outras perspetivas que são mais relevantes para 

a extensão (Röling & Pretty, 1997) ou comunicação rural.  

Ao tomar a decisão de sistematizar e divulgar conhecimento local e territorial, as redes 

e ONGs afiliadas decidiram por uma identificação programática coletiva que as caracterizava e 

diferenciava de outras redes. Pode-se dizer, portanto, que, ao definir esta identidade, dentre 

tantas outras, elas construíram um ambiente que possibilitou a participação em processos 

coletivos como educação, consumo e política em si, tendendo cada vez mais a coincidir com a 

condição construída de ser um ator social coletivo (Melucci, 1996) preocupado com a 

comunicação interorganizacional como forma de integração de sua própria ação social. Essa 

preocupação terminou contribuindo, talvez involuntariamente, para a formação de outras redes 

locais e territoriais de extrema relevância para a concretização dos processos locais e territoriais 

de construção de conhecimento, formação e capacitação, utilização de boas práticas e controle 

de políticas públicas nas arenas de debate (Petersen & Silveira, 2017), como elementos 

facilitadores do desenvolvimento rural sustentável e de forma integrada, mas também para o 

forte envolvimento de um conjunto de instituições de âmbito local e regional, incluindo o poder 

local, a exemplo das redes sociais concelhias (Cristóvão & Koehnen, 2003) em Portugal.  

Neste sentido, para que tal integração ocorra de forma participativa e funcional é muito 

importante que os atores locais melhorem suas habilidades para construir políticas 

governamentais para territórios rurais (Koehnen et al., 2010), bem como sejam capacitados para 

lidar com ambientes complexos e processos de comunicação multifacetados, complexos e 

amplos. E este constituiu-se noutro viés do investimento estratégico protagonizado pelas redes 

sociotécnicas e organizações no Semiárido: estabelecer cooperação entre organizações para 

melhorar, através de processos de comunicação, formação e empoderamento, a participação de 

agricultores familiares e camponeses, nomeadamente de jovens e de mulheres, para qualificar 
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sua atuação nas diferentes arenas de debate de políticas públicas nas esferas locais, territoriais, 

regionais e nacionais. 

Najam (2010) elege a comunicação interorganizacional e as atividades de controle de 

políticas públicas como variáveis importantes para qualificar o debate sobre as políticas 

públicas em níveis territorial e local. Estas e outras variáveis qualificam o debate sobre a 

implementação e o melhoramento do padrão de implementação de políticas públicas. Segundo 

Koehnen (2015), a cooperação implica na necessidade de fortalecer os processos consultivos 

para a elaboração conjunta de políticas, melhorando as relações interorganizacionais, que, por 

sua vez, são indispensáveis na análise da implementação destas (Hjern, 1982, citado por Najam, 

2010, p. 13). 
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3. A Metodologia do Estudo e Investigação 
 

 

 

“A evolução do conhecimento em ciência  

caminha a par com a evolução do método.” 

Paula do Espírito Santo12 

 

 

Este capítulo explica a metodologia de trabalho adotada para a realização desta 

investigação que tem como delimitação geográfica o Semiárido brasileiro e sete territórios de 

atuação de seis ONGs referenciais. Busca esclarecer os argumentos da literatura especializada, 

que fundamentam teoricamente a investigação qualitativa com estudo de casos, bem como bem 

como as justificativas para o seu emprego neste trabalho enquadrado no objeto anteriormente 

explicitado. E, portanto, pretende-se, assim, perceber quais são os novos padrões e paradigmas 

relacionados com as políticas públicas, resultantes do efeito da atuação da sociedade civil e da 

cooperação internacional, principalmente a não governamental. 

Caracterizada como estudo de caso, este trabalho pretende investigar o processo de 

transformação social ocorrido no Semiárido brasileiro resultante da ação estratégica da 

sociedade civil influenciando políticas públicas para a agricultura familiar, nomeadamente nas 

áreas de atuação de seis organizações especializadas em Agricultura familiar e camponesa de 

natureza sustentável. Parte da premissa de que as transformações sociais são consequência do 

melhoramento das condições de vida das famílias agricultoras e, por conseguinte, explicita as 

transformações sociais daí resultantes.  

  

                                                           
12 In: (Espírito Santo, 1991). 
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3.1. Fundamentação Teórica da Metodologia de Investigação 

 

3.1.1. Reflexão teórica sobre investigação qualitativa e estudo de caso. 

 

A investigação qualitativa ocupa atualmente um reconhecido lugar entre as várias 

possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas 

relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes (Yin, 2009) e, segundo esta perspetiva, 

um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, 

devendo ser analisado numa perspetiva integrada (Godoy, 1995).  

Na investigação qualitativa o principal papel do investigador é entender os fenômenos, 

cujo referencial é o ponto de vista dos participantes, do contexto estudado, situando, a partir 

daí, sua interpretação dos fenômenos investigados (Neves, 1996). Diferentemente, na 

experimentação é envolvido pelo menos um tratamento, uma medida de resultado, unidades de 

atribuição e algumas comparações (de que mudança) podem ser inferidas, esperançosamente, e 

atribuídas ao tratamento (Cook & Campbell, 1979, p. 5). 

A opção pela investigação qualitativa é justificada pela abordagem proposta que não 

adota a preocupação com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização (Silveira & Córdova, 2009) orientando-

se por metodologias qualitativas numa perspetiva interpretativa e construtivista (Meirinhos & 

Osório, 2010). Deve-se, portanto, segundo vários autores, partir para a definição das melhores 

pessoas, lugares e ocasiões para melhor compreender o caso (Patton, 1990; Stake, 1999). 

Quanto aos instrumentos de coleta de informações e dados podem ser usadas entrevistas, 

mas estas não se constituem na única estratégia para se fazer investigação qualitativa: também 

lançam-se mão de outros métodos como: anotação das observações de campo, assumindo estas 

como fonte; consulta a documentos (escritos, registados em áudio ou vídeo, pictóricos etc.); 

registo de fotografias ou vídeo-gravações de situações significativas e relevantes para a 

investigação; uso de check lists, grupos focais, questionários, entre outras possibilidades 

(Duarte, 2004). 

No contexto desta investigação qualitativa o estudo de caso foi adotado como 

procedimento metodológico amplamente utilizado nas ciências sociais (Patton, 1990; Silveira 

& Córdova, 2009; Yin, 2001) onde os atores envolvidos desempenham um papel fundamental, 

pelo facto de serem, eles próprios, objeto do estudo, e de, ao mesmo tempo, fazerem 
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observações e interpretações muito importantes com regularidade e, não muito raro, sugestões 

sobre as fontes de dados, ajudando, ainda, complementarmente, a triangular as observações e 

interpretações do investigador (Stake, 1999, p. 97), técnica de confrontação/comparação de 

informações e dados sobre a qual aprofundar-se-á mais adiante. 

 

3.1.2. Considerações específicas sobre estudos de caso. 

 

O método de estudo de caso (Stake, 1999; Yin, 2001) visa a estudar profundamente o 

estado social, o ambiente, e conhecer a fundo a unidade social, individual, de grupo, instituição 

ou comunidade (Isaac & Michael, 1982)13. “É bem-sabido que uma abordagem de estudo de 

caso para o projeto de investigação é cientificamente método aceito para o desenvolvimento 

cumulativo do conhecimento e se mantém bem em outros métodos de investigação (Flyvbjerg, 

2006). A estratégia de amostragem (entendida aqui como o “ambiente-fonte” de informações e 

dados), será a intencional que visa a aumentar a utilidade da informação obtida de pequenas 

amostras (Patton, 1990).  

O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas investigações históricas, 

mas acrescenta duas fontes de evidências usualmente não incluídas no repertório de um 

historiador: a primeira fonte de evidências é a observação direta (Minayo, 2012); e, a segunda 

fonte de evidências é, segundo Yin (2001), a série sistemática de entrevistas. 

Segundo Minayo (2012) a reflexão sobre o texto supõe a presença e o acompanhamento 

do investigador em cada passo do trabalho, num movimento ao mesmo tempo sumativo e de 

superação da fase anterior. A implicação do investigador no trabalho se constitui numa 

perspetiva circular: “ele só conhece a realidade na medida em que a cria” (p. 626), a partir do 

processo de observação direta. Assim, pode fazer generalizações a partir de sua própria 

experiência (Stake, 1999; Meirinhos & Osório, 2010), garantindo, entretanto, a imparcialidade 

na investigação a partir das evidências recolhidas através dos instrumentos metodológicos 

utilizados e da metodologia adotada. 

Outras fontes de evidências são: as respostas às entrevistas e questionários (dados e 

informações atuais e históricas); a consulta e estudo de literatura científica/documentos;  e as 

gravações das entrevistas (Casley & Lury, 1987), bem como a utilização de bancos de dados. 

Além de destacar estas fontes de evidência Casley e Lury (1987) comentam que a abordagem 

                                                           
13 Cabe aqui esclarecer que Isaac and Michael (1982) defendem a denominação mais genérica de “estudo de caso e campo” como um dos 
métodos de investigação qualitativa para “estudar intensamente os antecedentes, status atual e interações ambientais de uma determinada 

unidade social: um indivíduo, grupo, instituição ou comunidade” (pp. 42, 48-49) - Tradução do autor. 
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de estudo de caso pode ser muito flexível, e que, entretanto, esta flexibilidade é inteiramente 

dependente da habilidade, experiência ou ingenuidade do investigador que necessita ser hábil 

em observar, entrevistar, gravar e revisar continuamente o material coletado, em muitas 

ocasiões, de um pequeno número de pessoas (p. 65). 

Stake (1999) considera que tanto um caso simples, como vários casos estudados 

conjuntamente, assumem a função de explicar um fenômeno social. Teoricamente o caso pode 

ser uma pessoa, um grupo comunitário, uma comunidade inteira ou a população de uma cidade, 

estado ou país; ou ainda, grupos separados numa região cujos objetivos sejam comuns; ou, 

ainda, um programa inovador. O estudo de caso se caracteriza, portanto, como um tipo de 

investigação cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente, considerando a 

complexidade que normalmente lhe caracteriza (Stake, 1999; Yazan, 2015; Yin, 2009) para 

explicar um fenômeno social.  

Enquanto abordagem cognitiva o estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida 

quando os investigadores sociais procuram responder às questões como e por quê certos 

fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e 

quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de 

algum contexto de vida real (Godoy, 1995; Yin, 2009).  Adotando um enfoque exploratório e 

descritivo, o investigador que pretende desenvolver um estudo de caso deverá estar aberto às 

suas descobertas (Yin, 2001, 2009).  

Godoy (1995) sugere um procedimento científico para investigadores que utilizam 

estudos de caso como método: mesmo que a investigação tenha como base inicial algum 

esquema teórico, o investigador deverá manter-se alerta aos novos elementos ou dimensões que 

poderão surgir no decorrer do trabalho, devendo, também, preocupar-se em mostrar a 

multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação, uma vez que a realidade é 

sempre complexa, concordando com o que afirmam Stake (1999) e Yin (2009). Em acréscimo 

a esta opinião Stake (1999) afirma que “o estudo de casos é o estudo da particularidade e da 

complexidade de um caso singular, para chegar a compreender sua atividade em circunstâncias 

importantes” (p. 11).  

Chegamos, assim, ao ponto de necessitarmos registar uma definição para estudo de caso. 

A que parece mais completa, e é feita em duas partes, nos é dada por Yin (2009), a qual é citada 

por outros autores (Alves-Mazzotti, 2006; Godoy, 1995; Meirinhos & Osório, 2010; Yazan, 

2015) e aqui justificada como a definição encontrada, com maior número de relatos na literatura 

especializada. Na primeira parte Yin (2009) sugere que um estudo de caso “investiga um 
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fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Complementarmente, o autor 

afirma que: 

o estudo de caso lida com a situação tecnicamente distintiva na qual haverá muito mais variáveis 

de interesse do que os pontos de dados, e, como um resultado, tem como base, múltiplas fontes 

de evidência com dados que precisam convergir de forma triangulada.  E, como outro resultado 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para orientar a coleta e análise 

de dados (p. 18). 

Analisando três abordagens de métodos de estudos de caso Yazan (2015) destaca a 

perspetiva de Yin (2002) de que o estudo de caso deve referenciar-se em múltiplas fontes de 

evidência, sugerindo seis mais comumente usadas: i) documentação, ii) registos de arquivo, iii) 

entrevistas, iv) observações diretas, v) observação participante e vi) artefactos físicos, anotando, 

ainda, que cada uma destas apresenta forças e fraquezas.  (Yazan, 2015)14. Esses "princípios 

primordiais", como menciona este autor, são propícios à validação de dados, que constitui a 

primeira prioridade em todas as fases do processo para maximizar a qualidade da investigação. 

Em resumo, em diferentes situações de investigação qualitativa surge a necessidade de 

se utilizar estudos de caso a partir do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos 

(Minayo, 2012; Yin, 2001), como nesta ocasião, de forma a que esta investigação preserve as 

características significativas, ou holísticas/sistêmicas integradas, concordando com Godoy 

(1995). É importante também conservar os processos organizacionais e de gestão, e as 

mudanças ocorridas na região (Yin, 2001) a partir da influência dos atores sociais envolvidos 

nos processos de formulação e implementação de políticas públicas no contexto do objeto deste 

estudo. 

  

                                                           
14 Yazan (2015) inclui na discussão sobre estudos de casos, os princípios gerais, destacados como prioridades para Yin (2002), que se aplicam 

a todas as seis ferramentas e todo o processo de coleta de dados que incluem o uso de: i) múltiplas fontes de evidência (evidências de duas ou 
mais fontes, mas convergindo para o mesmo conjunto de factos, ou conclusões para efeitos de triangulação); ii) uma base de dados de estudo 

de caso (uma montagem formal de evidência distinta do relatório de estudo de caso final que ajuda os investigadores principiantes a 

compreender como manusear ou gerir dados); e, iii) uma cadeia de Evidências (links explícitos entre as perguntas feitas, os dados coletados e 
as conclusões tiradas que ajudam a "seguir a derivação de qualquer evidência, desde perguntas iniciais de pesquisa até conclusões finais do 

estudo de caso", Yin, 2002, p. 83). 
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3.2. Caracterização do Ambiente de Investigação 

 

Uma investigação desta natureza termina sendo muito abrangente pela diversidade de 

atores sociais envolvidos, pela história de atuação deles e pelo ambiente físico estudado. Por 

esta razão, foram considerados três recortes analíticos: temporal, geográfico e temático. Cabe 

aqui explicitá-los e justificá-los, no contexto do objeto deste estudo. 

 

3.2.1. Recortes temporais. 

 

O recorte temporal, ou delimitação temporal referencial, está sendo assumido como uma 

delimitação genérica do “perímetro temporal de incidência do estudo” (Ribeiro, 1997, p. 20)15, 

o qual é considerado aqui como o período compreendido entre os anos de 1988 e 2017.  O ponto 

de partida é marcado pela promulgação da Constituição Brasileira16 onde de facto iniciou-se o 

processo de democratização e de enormes transformações sociais e políticas, bem como de 

reconquista dos Direitos Humanos, perdidos após os 21 anos vivenciados sob um regime militar 

ditatorial (Campolina, 2011), iniciado em 1964. De acordo com Ribeiro (1997) a delimitação 

temporal nunca é estática na investigação qualitativa e de facto as evidências consideradas 

obrigam, de certa forma, ao investigador se reportar aos factos e eventos anteriores como forma 

de representação ou simples referência teórico-prática relacionados com o objeto. Situação 

similar acontece também neste trabalho. 

No contexto desta delimitação temporal referencial, diversos autores de literatura 

consultada destacam alguns marcos das mobilizações sociais no campo, protagonizadas pelos 

movimentos sociais, redes sociotécnicas e OSCs: i) a formação da Rede PTA, em 1983; ii) a 

intensificação da ajuda internacional na década de 1990;  iii) a ocupação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1993; iv) o lançamento do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em 1996; v) a criação da ASA; 

                                                           
15 Esta construção teórica do recorte temporal é inspirada em Ribeiro (1997) quando demarca o perímetro temporal do seu estudo sobre as 
estratégias de reprodução socioeconómica das unidades familiares camponesas, em regiões de montanha, nomeadamente na zona do Barroso, 

em Trás-os-Montes, Portugal (p. 20). 

16 Para diferentes autores a Constituição Brasileira de 1988, também denominada de constituição cidadã (Mutzenberg, 2012), representou um 
marco fundamental para a retomada da democracia, da reconquista dos direitos humanos, incluindo direitos específicos de populações 

extrativistas (Mota, Schmitz, Silva Júnior, & Rodrigues, 2014) de agricultores e camponeses (Duque, 2008; Silva, 2011), bem como permitiu 

o estabelecimento de um ambiente democrático à sociedade civil estabelecer padrões de luta a partir dos movimentos sociais para a diminuição 
de desigualdades, para a representatividade de interesses de classes, e pela democracia plena (Gohn, 2013; Grisa, 2012; Grisa & Schneider, 

2014; Guimarães, 2007; OXFAM, 2017). 
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vi) a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 1999; vii) e da Secretaria 

de Agricultura Familiar (SAF), em 2001, dentro daquele ministério; viii) regulamentação da 

Lei da Agricultura Familiar, em 2006; a retirada paulatina das ACIs a partir do início da década 

de 2000; ix) a intensificação do apoio governamental à sociedade civil a partir de 2003; x) a 

diminuição deste apoio a partir de a partir de 2012; e, xi) a extinção do MDA, e, xii) 

consequentemente da SAF, já no governo atual, em 2016 (Bava et al., 2011; Grisa, 2012; Grisa 

& Schneider, 2014; Kraychete, 2012; Kraychete et al., 2013;  Pessina, 2012, 2014; Petersen & 

Silveira, 2017; Picolotto, 2015; Sidersky et al., 2010; Silva, 2008). 

Tal delimitação genérica temporal parte, então, de uma situação sociopolítica, cuja 

marca principal reside na necessidade de reconquistar direitos fundamentais perdidos 

(Campolina, 2011), muitos dos quais passam a estar “estabelecidos na constituição de 1988” 

nomeadamente aqueles relacionados à Agricultura familiar e camponesa que se aproximam do 

objeto deste estudo (Grisa & Schneider, 2014; Mattos, 2017; Petersen & Silveira, 2017; 

Sabourin, 2014). E, considera, em sequência, um quadro conjuntural de conquistas obtidas 

através da luta da sociedade civil, que resultam numa mobilização ampla dos setores populares 

e progressistas, principalmente entre 1993 e 2015.  

O ano de 2017 é estabelecido, então como marco analítico-temporal conclusivo, 

evidenciado pelo governo atual, “que ascendeu após o golpe parlamentar de 2016, o qual 

afastou definitivamente a Presidente Dilma Rousseff, eleita de forma democrática e legítima 

em outubro de 2014” (L. M. de Mattos, 2017). Pelos factos ocorridos e marcos políticos 

estabelecidos, este recorte temporal parece ser o mais adequado para uma abordagem analítica 

que possibilite compreender e explicitar o objeto deste estudo, bem como destacar as evidências 

e os resultados e elementos conclusivos. 
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3.2.2. Recortes geográficos. 

 

Esta investigação faz dois focos geográficos: um mais amplo no Semiárido brasileiro17, 

e outro em oito territórios de atuação de seis OSCs referenciais e participantes de Redes 

Sociotécnicas. 

 

Figura 1. Representação da nova delimitação do Semiárido brasileiro18, como uma dimensão mais ampla de 

recorte geográfico, destacando sete territórios de atuação de seis OSCs referenciais.  

 

A figura 1 representa a mais recente atualização da dimensão e abrangência política, 

social e ambiental do Semiárido brasileiro. A atualização da nova delimitação do Semiárido 

brasileiro foi realizada pelo Grupo de Trabalho para Delimitação do Semiárido, do Ministério 

da Integração Nacional, inserido no contexto institucional da SUDENE, e composto de 

renomados investigadores de universidades e centros de investigação. A nova delimitação foi 

definida a partir de indicadores e da compilação de informações das delimitações anteriores e 

                                                           
17 Uma caracterização completa do Semiárido brasileiro está presente no Capítulo 3, onde são destacadas evidências históricas, climáticas, 

culturais e de delimitação espacial/geográfica. 

18 Origem das imagens na Figura 1: Para o mapa do Semiárido: http://sudene.gov.br/images/arquivos/semiarido/arquivos/mapa-semiarido-
1262municipios-Sudene.pdf – Acesso em 04/01/2018; Para o mapa do Brasil com a marca do Semiárido brasileiro, representado pelo Bioma 

Caatinga: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=english&infoid=1320&sid=102 – Acesso em 

04/01/2018; e, para o mapa mundi: https://www.google.pt/search?q=mapa+mundi&rlz=1C1RFPM_pt-
BRPT761PT761&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-

lZSFzrLZAhUMuBQKHcyCBuIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=CZ5tINJg-SNO_M. – Acesso em 04/01/2018. 

http://sudene.gov.br/images/arquivos/semiarido/arquivos/mapa-semiarido-1262municipios-Sudene.pdf%20–%20Acesso%20em%2004/01/2018
http://sudene.gov.br/images/arquivos/semiarido/arquivos/mapa-semiarido-1262municipios-Sudene.pdf%20–%20Acesso%20em%2004/01/2018
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=english&infoid=1320&sid=102
https://www.google.pt/search?q=mapa+mundi&rlz=1C1RFPM_pt-BRPT761PT761&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-lZSFzrLZAhUMuBQKHcyCBuIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=CZ5tINJg-SNO_M
https://www.google.pt/search?q=mapa+mundi&rlz=1C1RFPM_pt-BRPT761PT761&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-lZSFzrLZAhUMuBQKHcyCBuIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=CZ5tINJg-SNO_M
https://www.google.pt/search?q=mapa+mundi&rlz=1C1RFPM_pt-BRPT761PT761&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-lZSFzrLZAhUMuBQKHcyCBuIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=CZ5tINJg-SNO_M
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meta-dados atualizados, segundo um conjunto de critérios que classificam o clima de cada 

município da região. Como resultado daquele trabalho temos que a nova delimitação do 

Semiárido compreende uma área de 1.03 milhão de km2 comportando atualmente cerca de 25 

milhões de habitantes em 1.262 municípios (MI, 2017). 

Chamado informalmente de região, por conta de sua extensão geográfica, o Semiárido 

é definido a partir de macro indicadores como clima, solo, vegetação, condição social, cultura, 

etc. Ramalho (2013) processou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e outros autores especializados em clima semiárido, os quais revelaram que o Semiárido 

brasileiro abrange cerca de 60% da região Nordeste. Segundo a Classificação Climática de 

Köppen, são três os tipos de clima predominantes no Semiárido: o BShw, com curta estação 

chuvosa no verão e precipitações concentradas nos meses de dezembro e janeiro; o BShw’ com 

curta estação chuvosa no verão-outono e maiores precipitações nos meses de março e abril e o 

BShs’ com curta estação chuvosa no outono-inverno e precipitações concentradas nos meses 

de maio e junho (Ramalho, 2013, p. 106). As precipitações são irregulares e escassas, ocorrendo 

quase sempre de forma torrencial, concentrando-se em períodos estacionais curtos, geralmente 

de três a cinco meses, (Araújo-Filho, 2013), mas com forte tendência a se agravar em função 

dos efeitos das mudanças climáticas globais, que atingem severamente as regiões semiáridas. 

O foco desta tese no Semiárido brasileiro implica necessariamente em destacar a 

principal rede sociotécnica de incidência público-política, a ASA Brasil. Apesar da magnitude 

da ASA, como um novo ator social que surge na cena política do Nordeste brasileiro (Brito, 

2007) no início da década de 2000, cuja atuação sociotécnica e política preenche praticamente 

todo a região, coube-nos aqui focar nos territórios de atuação de seis OSCs referenciais, 

apoiadas por Agências de Cooperação Internacional. 

Outras três redes sociotécnicas também são consideradas neste estudo: a primeira a Rede 

PTA pela importância histórica a ela atribuída; as outras duas, a ANA e a Rede ATER NE, pela 

capacidade de articulação de atores sociais em torno do debate da reformulação e 

implementação de políticas públicas relevantes para a Agricultura familiar e camponesa, sobre 

as quais serão tecidas considerações teóricas e dinâmicas de atuação prática nos capítulos 5 e 

6, respetivamente. 

As evidências resultantes das fontes de dados e informações foram confrontadas com as 

questões de investigação que foram sendo elucidadas a partir da análise de literatura científica. 

Tais evidências também foram confrontadas com os documentos referenciais, os documentos 
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institucionais e públicos, a partir de um método de análise de conteúdo conhecido como 

triangulação (Duarte, 2009; Minayo, 2012). 

A triangulação de informações pode ser feita, segundo Teresa Duarte, do Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) – Lisboa –, em investigação qualitativa, junto com 

outras noções como métodos mistos, modelos mistos, ou modelos múltiplos (Duarte, 2009). 

Esta afirmativa de Duarte (2009) alinha-se com o que orienta Minayo (2012): é “a triangulação 

interna à própria abordagem, que consiste em olhar o objeto sob seus diversos ângulos, 

comparar os resultados de duas ou mais técnicas de coleta de dados e de duas ou mais fontes 

de informação, por exemplo” (Minayo, 2012, p. 625). A triangulação constitui-se, também 

numa tática de confrontação de informações obtidas nas diferentes fontes utilizadas no estudo. 

Ao trabalharem a teoria das configurações em investigação qualitativa Dias e Pedrozo 

(2015) destacam o método de Análise Comparativa Qualitativa (QCA, da sigla em Inglês) para 

perceber como as variáveis se combinam para gerar determinados resultados, e também 

destacam a triangulação das fontes de dados como tática que explora os “insights possíveis de 

cada fonte de dados e quando um padrão é corroborado pela evidência de outra fonte de dados, 

a dimensão é mais confiável” (Dias & Pedrozo, 2015, p. 25). Ao mesmo tempo que Eisenhardt 

(1989, citado por Dias & Pedrozo, 2015) argumenta que quando aparecem conflitos (ou 

diferenças) entre as fontes, o investigador deve buscar um entendimento mais profundo do 

significado dessas diferenças, pois muitas vezes elas podem demonstrar uma dimensão espúria 

ou adulterada. 

 

 

Figura 2. Representação da técnica de triangulação de informações e dados oriundos de diferentes fontes. (Duarte, 

2009); (Yin, 2001, p. 121); Jensen e Jankowski (1993, citado por Figaro, 2014, p. 128). 

 



37 
 

Na figura 2 deu-se destaque às três principais fontes de informação: a pesquisa 

documental, a bibliografia científica especializada e às evidências recolhidas através das 

entrevistas semiestruturadas e questionários on-line aplicados. As setas de dupla direção 

representam as opções de triangulação executadas no contexto da investigação de forma que os 

depoimentos recolhidos fossem reforçados pela literatura referencial e pelos documentos 

consultados. 

 

3.2.3. Recortes temáticos. 

 

Do ponto de vista temático esta investigação foca em experiências de mobilizações 

sociais e de articulações em redes visando a influência em políticas públicas nos conselhos e 

fóruns sociopolíticos de debate. As experiências acima mencionadas são importantes e centrais. 

Representam uma forma diferente de incidência e priorizam a geração e a gestão de 

conhecimentos a serem compartilhados amplamente, e de forma horizontal, como estratégia de 

reprodução de processos sociais que garantam tal autonomia.  

Mas onde encontrar lastro teórico para garantir a expressão plena destas experiências 

sociotécnicas? A pergunta que surge em seguida é se a agroecologia não seria um terceiro foco 

a ser considerado como condição sine qua non para se trabalhar a sustentabilidade, resiliência 

e autonomia, dos sistemas de produção da Agricultura familiar e camponesa a partir de uma 

perspetiva de valorização das experiências práticas como principal ingrediente de seu próprio 

desenvolvimento sustentável. 

E se assim é, tal pergunta põe em dois polos opostos a agricultura familiar e camponesa 

e a agricultura de carácter modernizante dos processos de produção. Enquanto a primeira 

trabalha a partir da solidariedade como princípio, a valorização dos conhecimentos locais como 

requisito, e a sustentabilidade e resiliência como objetivos a serem alcançados (Holt-Giménez, 

2002; Petersen, 2014b; Ploeg, 2014), a segunda nega a importância de cada um desses fatores 

(indicadores) de forma isolada ou conjunta investindo em insumos externos e tornando-se cada 

vez mais dependente da indústria agroquímica (Petersen, Silveira, Dias, Curado, & Santos, 

2013).  

O contraste entre uma e outra forma de produção fica claro quando a agricultura 

moderna, chamada no Brasil de agronegócio, prioriza o uso de insumos sintéticos, 

principalmente pesticidas e fertilizantes químicos, mecanização e irrigação, tornando os 

sistemas altamente dependentes de tecnologia e de insumos. Enquanto isso a Agricultura 
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familiar e camponesa agroecológica desenvolve sistemas cada vez menos dependentes e re-

estruturadores de solo, biodiversidade e resiliência (Almeida, 2009; Petersen et al., 2016; Ploeg, 

2014). 

Dado este recorte inicial, cuja terceira dimensão de foco é a agroecologia como ciência 

orientadora, prática e movimento social sente-se a necessidade de se considerar três vieses 

teóricos norteadores desta investigação:  

i) as dinâmicas de atuação da sociedade civil articulada em redes, movimentos sociais e 

sindical, seus avanços e limitações quanto à influência em políticas públicas – fundamentadas 

na bibliografia de Scherer-Warren (2006), Gohn (2008, 2010, 2011, 2013) e nas teorias sobre 

solidariedade, comunicação, redes e movimentos sociais numa perspetiva mais ampla 

desenvolvidas por Habermas (1999), Touraine (2006), Melucci (1989, 1996) e Castells (2000); 

ii) Wanderley (2001, 2003, 2014), Holt-Giménez (2002), Caporal e Petersen (2012), 

Petersen (2014), Ploeg (2009, 2011), Altieri (2012, 2015) e outros constituem-se referência 

para a abordagem teórica sobre Agricultura familiar e camponesa, e Agroecologia;  

iii) Grisa (2012), Grisa & Schneider (2014), Sabourin (2007, 2010, 2014), Abramovay 

(1990, 1998, 2001), são referências mais relevantes para a abordagem das políticas públicas no 

contexto da agricultura familiar e camponesa.  

A partir destas três vieses teóricos, busca-se explorar a diversidade identitária dos 

sujeitos e atores sociais envolvidos no processo de influência público-política, a 

transversalidade nas exigências por direitos, as formas de ativismo e de “empoderamento” 

através de articulações em rede e, finalmente, a “participação política das organizações em 

rede” (Scherer-Warren, 2006, p. 109), que se traduzem em relações intra e interorganizacionais, 

que caracterizam as mobilizações sociais, como sugere-se na figura a seguir. 
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Figura 3. Representação teórica de um modelo de mobilização social na esfera pública de organizações, redes e 

movimentos sociais. Nota: adaptado de Scherer-Warren (2006). 

 

O modelo teórico representado acima guarda grande afinidade com as práticas 

desenvolvidas pelos atores sociais nele contemplados, tendo como impulsionadoras as agências 

financiadoras no âmbito da CING. Notemos que na centralidade do modelo encontra-se a esfera 

pública a qual consta de uma análise do ambiente social em que ocorrem as grandes 

transformações estruturais na época moderna objetivando estabelecer uma nova visão 

explicativa dos fenómenos de organização social nos espaços de opinião pública (Habermas, 

1981, citado por Vergara, 2011). De facto, a esfera pública assume grande importância no 

contexto das mobilizações sociais desenvolvidas pela sociedade civil buscando melhorar as 

condições de implementação de políticas públicas na região. 

Na busca por definir um objeto de investigação foram encontrados exemplos (em 

número considerável), de relações intra e interorganizacionais envolvendo Estado e Sociedade, 

que resultaram em ações estratégicas e atividades voltadas para melhorar as condições de vida, 

trabalho, bem-estar e geração de renda de famílias agricultoras pobres da região Semiárida, 

foco desta investigação.  Valiosos trabalhos de investigação qualificam a agricultura familiar 

no Brasil (alguns no Semiárido brasileiro), e as políticas direcionadas a ela (Belik, 2015; 

Campelo, 2013; Campos, 2014; Grisa & Schneider, 2014; Grisa, Wesz-Junior, & Buchweitz, 

2014; Sabourin, 2014; Teixeira, 2002) de forma que a literatura traz um amplo referencial 

teórico sobre o assunto, demonstrando, ao mesmo tempo, haver uma lacuna temática 
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relacionada com o objeto desta investigação, o que caracteriza uma justificativa para 

desenvolvê-la respondendo às perguntas de investigação postas, que se adaptam à investigação 

qualitativa, aos métodos qualitativos (estudos de casos) e aos instrumentos de coleta, análise e 

comparação de dados e informações. 

E, portanto, como parte relevante deste esforço cognitivo é importante considerar 

algumas perguntas de investigação19 que serão aprofundadas principalmente nos capítulos 

correspondentes às evidências e aos resultados. 

1. A Cooperação Internacional Não Governamental teve, de facto, um papel importante ao 

apoiar a Rede PTA, no início dos anos 1980, enquanto precursora da agroecologia no 

Brasil? 

2. As transversalidades das lutas sociais por direitos no campo, reafirmam-se na atuação 

em redes amplamente disseminadas pelo país, especialmente pelo Semiárido brasileiro? 

3. Os temas “estruturantes”20 que surgem nas lutas e mobilizações sociais, protagonizados 

pelas redes sociotécnicas e movimentos sociais e sindical, alinham-se com os interesses 

da CING e vice-versa? 

4. Só há política pública ajustada plenamente às necessidades da Agricultura familiar e 

camponesa se houver governo recetivo às reivindicações dos movimentos sociais e redes 

sociotécnicas? 

5. Os percalços e barreiras vivenciados no processo de influência em políticas públicas 

para a Agricultura familiar e camponesa já eram esperados pela sociedade civil atuante? 

Após este exercício de indagações e formulação teórica do conteúdo da metodologia, 

situamos o recorte temático em três dimensões as quais alinham-se aos três vieses anteriormente 

descritos: i) movimentos sociais e redes sociotécnicas; ii) Agricultura familiar e camponesa; e, 

iii) políticas públicas, todas elas sob o propósito de construção de sustentabilidade a partir da 

resistência e resiliência dos sistemas (Holt-Giménez, 2002) que caracterizam o paradigma da 

agroecologia enquanto ciência, práxis e movimento social. E, portanto, são as dinâmicas sociais 

construídas e vivenciadas entre os atores sociais que se constituem em objeto central desta 

investigação, como dinâmicas capazes de promover mudanças em padrões socialmente 

                                                           
19 Estas cinco perguntas de investigação, inicialmente elaboradas, constituíram-se em base de formulação das perguntas para as entrevistas e 

inquéritos. 

20 Entende-se por temas estruturantes aqueles que não estão diretamente ligados à questão do fortalecimento da Agricultura Familiar e 
Camponesa agroecológica, mas nem por isso são menos importantes: aquisição de documentação, energia elétrica, reforma rural, são exemplos 

de temas secundários de extrema relevância para as populações rurais no contexto do Semiárido brasileiro. 
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definidos, nomeadamente nos avanços observados nos processos de negociação e 

implementação de políticas públicas. 

 

3.3. O plano de Investigação: Descrição e Desdobramentos 

 

Um primeiro passo do plano de investigação foi definir o estudo de caso como estratégia 

de investigação para perceber como e por que a sociedade civil, representada por organizações 

não governamentais e redes sociotécnicas, atuando no Semiárido brasileiro, influenciou 

políticas públicas destinadas à Agricultura familiar e camponesa naquela região. O Plano de 

investigação deste estudo de caso tem como base o caminho proposto por Yin (2009) que parte 

do planeamento e desenho estrutural o qual é composto de preparação, coleta de dados e 

informações, análise destes compartilhamentos, tendo como prerrogativa a necessidade 

constante de retroalimentar-se enquanto processo, como mostra a figura 5. 

Definido o caminho a ser percorrido e a combinação de diferentes métodos de recolha 

e análise de informação, incluindo metodologias e técnicas como triangulação, métodos mistos, 

modelos mistos, ou métodos múltiplos (Duarte, 2009), este estudo de caso examina os 

acontecimentos contemporâneos de atuação “nas sociedades das redes (para usar uma 

terminologia de Manuel Castells)” (Scherer-Warren, 2006, p. 113), sem a necessidade de 

manipular comportamentos relevantes (Yin, 2001) dos atores sociais envolvidos. A 

documentação e literatura científica, uma série sistemática de entrevistas com perguntas 

semiestruturadas e um questionário on-line, foram as técnicas utilizadas para recolha de uma 

ampla variedade de evidências – dados e informações – (Meirinhos & Osório, 2010; Yin, 2001, 

2009), passíveis de triangulação (Duarte, 2009). 

Informações e dados foram obtidos de bancos de dados disponíveis: Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil, MDA, entre outros, e confrontados com 

conteúdos de investigações realizadas por autores especialistas no tema, a exemplo de: Grisa 

2012; Sabourin, 2014; Petersen, 2017; Belik, 2003, 2014, 2015; Grisa & Schneider, 2014; 

OXFAM, 2017; entre outros. 

Utilizou-se a análise de conteúdo como principal método de verificação das 

informações21 enquanto evidências qualitativas (Pessina, 2012). Estudou-se as dinâmicas 

                                                           
21 Diferentes técnicas de coleta de dados visuais e verbais, bem como um grande número de procedimentos, podem ser utilizadas durante uma 

investigação científica.  Quatro tipos de entrevistas podem ser listados: i) focalizada, ii) semiestandardizada, iii) centrada num problema, e iv) 

centrada no contexto (e.g., com especialistas ou etnógrafos), que podem ser apoiadas em três tipos de relatos: i) entrevista narrativa, ii) 
entrevista episódica e iii) contos.  Há, ainda, três tipos de procedimentos grupais: i) entrevista em grupo, ii) discussão em grupo, e iii) narrativa 

em grupo.  No que diz respeito aos procedimentos visuais, mencionam-se: i) observação, ii) observação participante, iii) etnografia, iv) 



42 
 

sociais de movimentos, redes (Gohn, 1997, 2011b, 2011a) e a participação no processo de 

influência em políticas públicas na agricultura familiar e camponesa do Semiárido (Abramovay 

& Piketty, 2005; Grisa et al., 2014; Petersen & Silveira, 2017; Sabourin, 2007). Foram 

registados dados e informações complementares como atuação geográfica das OSC 

(territórios); número de municípios alcançados; redes locais com as quais a organização 

trabalha e conselhos de controle social de políticas públicas, dos quais participa. 

A atuação dessas organizações tem algo em comum: configura-se em diferentes escalas 

geográficas que vão desde a comunitária até a nacional, com trabalhos desenvolvidos também, 

em alguns casos, no nível internacional com diferentes intensidades de atuação, seja do ponto 

de vista das redes locais, regionais e nacionais que integra, seja do ponto de vista da importância 

que assumem ao participar de espaços de debate sobre políticas públicas nas arenas políticas  

nas escalas geográficas acima citadas. A análise sobre a ação das OSCs no Semiárido prioriza 

o território como unidade política de atuação. 

A atuação internacional de OSCs brasileiras é antiga e remonta às primeiras interações 

das agências de cooperação internacional, seja na busca de recursos (Weid, 2013), seja na 

sensibilização política de países do Norte para problemáticas brasileiras, a exemplo da 

supressão de direitos humanos (Haddad, 2014), seja na cooperação Sul-Sul, integrada às 

políticas oficiais visando à cooperação com África e América Latina (Kraychete et al., 2013). 

Neste sentido, destacamos aqui a participação do SASOP, no Programa de Aquisição de 

Alimentos em África (PAA – África), principalmente em Moçambique; ou da Diaconia, no 

programa de implementação de biodigestores familiares e cisternas de placas, em Angola; ou 

da ASA como referência para programas de estocagem de água potável para países africanos e 

latino-americanos. 

A figura a seguir simula um modelo simplificado das relações institucionais entre ACIs, 

OSCs, beneficiários de sua atuação e stakeholders, como atores sociais interessados. É 

importante explicar que as ACIs quase nunca estabeleceram relação direta com os beneficiários 

da ação, exceto nos momentos de visita de monitoramento ou avaliação dos projetos negociados 

e em execução, sempre assessoradas e acompanhadas pelo staff das OSCs parceiras. 

 

                                                           
fotografia, e v) análise de filmes.  Neste contexto, quatro maneiras de levantar dados, no contexto da investigação qualitativa, podem ser 
descritos: i) dados verbais por meio de entrevista centrada num problema, ii) entrevista narrativa, iii) grupo de discussão e iv) dados visuais 

por meio da observação participante (Günther, 2006). 
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Figura 4.  Sociograma representativo e simplificado das relações construídas entre OSCs, ACIs e beneficiários da 

ação de redes sociotécnicas, movimentos sociais e sindical e stakeholders. A linha contínua exprime relação direta; 

a pontilhada relação indireta. (Fonte: Plano de Trabalho. Elaboração e ajuste do autor).  

 

Importante destacar na Figura 4 os aprendizados mútuos sobre comunicação e relações 

interorganizacionais, proporcionados pela interação das OSCs, redes e movimentos sociais com 

as agências, considerando que há diferenças entre uma e outra atuação. Ou seja, tanto do lado 

das organizações, como do lado das agências houve diferenças marcantes entre quem tinha 

maior ou menor dedicação ao tema da comunicação e da gestão institucional, como importantes 

ferramentas no processo de desenvolvimento local sustentável. Este estudo traz uma breve 

análise das principais ações que se caracterizam como atividades de comunicação envolvendo 

os atores sociais comprometidos com o processo de influência de políticas públicas para a 

agricultura familiar. 
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3.3.1. Descrição sintética do processo de investigação, cumprimento dos créditos e 

o passo-a-passo do Plano de Trabalho. 

 

Os passos necessários para a realização do processo de investigação e composição da 

tese estão descritos no Anexo 09, cujo esquema de execução está resumido na figura 5 a seguir. 

 

 

Figura 5. Esquema demonstrativo do plano de investigação. Nota: adaptado de Yin (2009, p. 9). 

 

Em síntese, a figura acima representa o plano de investigação e os seus desdobramentos 

em três etapas: desenho e preparação, recolha das informações/dados e análise, e redação da 

tese. O Plano foi desenhado junto à Diretoria do Curso, numa primeira etapa, incluindo o 

planeamento do cumprimento das Unidades Curriculares; numa segunda etapa foram aplicados 

os inquéritos (entrevistas e questionário) como instrumentos de recolha de dados e informações; 

analisados os dados e informações procedeu-se à redação do texto da tese. Em alguns momentos 

foi necessário rever pormenores do desenho da investigação e retornar à análise de dados e 

informações. 

A literatura científica foi composta de artigos científicos, livros e capítulos de livros 

cujos conteúdos sejam resultado de investigação científica relacionada, preferencialmente 

componentes de acervo bibliográfico físico ou eletrônico. Os documentos institucionais foram 

compostos de relatórios de programas e projetos, relatórios técnicos e políticos anuais, 

reportagens e estudos de caso publicados em periódicos, Internet ou outros materiais gráficos 

de divulgação direcionada ou ampla, incluindo vídeo aulas, ou vídeo-reportagens. 
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As citações no texto, bem como as referências bibliográficas seguem o padrão das 

normas da American Psychological Association (6th ed., 2009)22 – APA, mas também foram 

consideradas as normas de redação de dissertações e teses, da UTAD para a definição da 

estrutura e formatação da tese e outros critérios não contemplados nas nomas APA. 

 

3.3.2. A investigação de campo. 

 

Entrevistas com perguntas semiestruturadas. 

 

Esta investigação contou com a participação de OSCs e ACIs referenciais, com a 

intenção de aprofundar informações e dados referentes ao fenómeno investigado, mas também 

com outras organizações que o vivenciaram. Para isso elegeu-se a entrevista como o principal 

instrumento de recolha. Segundo Duarte (2004) é necessário explicitar regras e pressupostos 

teóricos e metodológicos que norteiam o trabalho científico com entrevistas, para apoiar 

discussões sobre critérios de rigor e confiabilidade a serem adotados.  

Por essa razão adotou-se, dois procedimentos para o uso da entrevista como instrumento 

válido de recolha de dados e informações: i) o processo de definição das perguntas; e, ii) os 

critérios de seleção das organizações (pessoas) a serem entrevistadas segundo a orientação 

metodológica.  

 

O processo de formulação das perguntas 

 

Para se chegar às 15 perguntas semiestruturadas da entrevista (Anexo 06) cumpriram-

se as seguintes etapas: 1ª) foi elaborada uma entrevista-teste com 20 perguntas, e enviada, 

separadamente, a um profissional de ONG; um de ACI e outro assessor de ONG, os três 

previamente contatados, conhecedores do fenômeno estudado e concordantes em colaborar com 

a seleção de perguntas; 2ª) Realizou-se uma videochamada Skype para obtenção de 

contribuições ao questionário. Explicou-se às três pessoas a metodologia adotada (investigação 

qualitativa com estudo de caso com aprofundamento de informações e dados) e qual o caso a 

ser estudado; o objeto de investigação e suas delimitações (temporal, geográfica e temática), 

                                                           
22 Guião para o Estilo de Escrita da APA - (versão para a 6ª edição). Isabel Correia, Luisa Lima, Diniz Lopes, & Carla Mouro - ISCTE - IUL, 

Lisboa - Nota do autor: Este documento teve como base uma versão anterior do Guião para o Estilo de Escrita da APA - versão para a 5ª 

edição, da autoria de Luísa Lima, Diniz Lopes e Carla Mouro. “Inicialmente pensámos fazer uma versão com alterações em track changes, 
mas atendendo ao elevado número de alterações e para facilitar a legibilidade documento preferiu omitir-se a comparação com a versão anterior, 

tendo, no entanto, esta sido usada como layout.” 
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bem como os objetivos do trabalho. Desta forma os três profissionais consultados puderam 

interagir e sugerir mudanças no questionário visando ao aperfeiçoamento do mesmo e tornando-

o um instrumento mais efetivo ao fim que se propunha; 3ª) a etapa seguinte consistiu em estudar 

as sugestões resultantes das videochamadas que resultaram: i) na reformulação, junção, 

eliminação e/ou substituição de perguntas; ii) no reordenamento de perguntas; e, iii) na seleção 

das 15 perguntas que contemplavam o conteúdo definido no objeto e objetivos do trabalho. 

 

Critérios para escolha das OSC 

Para as entrevistas semiestruturadas procedeu-se a uma seleção de OSCs e ACIs a partir 

dos seguintes critérios:  

i. Possui Missão Institucional definida, compreendida e praticada institucionalmente; 

ii. Tem estrutura organizacional desenhada e com funções administravas definidas; 

iii. Manteve ou mantém relações de parceria institucional com uma (ou mais) Agências 

de Cooperação Internacional (ACI), que resultaram em impactos sociais, 

econômicos e/ou ambientais de relevância; 

iv. Defende e estimular a autonomia da agricultura familiar de caráter ecológico / 

agroecológico; 

v. Participa em redes e articulações relevantes em defesa de direitos humanos básicos, 

nomeadamente, direito à terra e correlatos, a exemplo de renda e alimentação. 

As seis Organizações da Sociedade Civil23 diretamente envolvidas neste estudo: 

• AS-PTA (Agricultura Familiar e Agroecologia) www.aspta.org.br; 

• SABIÁ (Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá) 

www.centrosabia.org.br; 

• CAATINGA (Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não 

Governamentais Alternativas) www.caatinga.org.br; 

• Diaconia www.diaconia.org.br; 

• CETRA (Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador) 

www.cetra.org.br; 

                                                           
23 Outras OSCs foram consideradas no estudo como participantes das importantes mobilizações sociais organizadas pelos movimentos social 
e sindical, bem como pelas redes sociotécnicas: grito da terra, ocupação da SUDENE, criação e gestão da ASA, criação e gestão da ANA e 

participação nos ENAs (Encontros Nacionais de Agroecologia), etc. 

http://www.aspta.org.br/
http://www.centrosabia.org.br/
http://www.caatinga.org.br/
http://www.diaconia.org.br/
http://www.cetra.org.br/
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• SASOP (Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais) 

www.sasop.org.br. 

Critérios para escolha das Agências de Cooperação Internacional: 

i. Possui uma Missão Institucional definida, compreendida e praticada 

institucionalmente; 

ii. Mantém relação de parceria atual com uma ou mais OSC no Nordeste do Brasil, do 

campo da agricultura familiar agroecológica; 

iii. Defende e estimula a autonomia da Agricultura familiar e camponesa sustentável e 

inclusiva de caráter ecológico / agroecológico; 

iv. Participa em redes, movimentos e articulações relevantes em defesa dos direitos 

humanos básicos, nomeadamente de direitos à terra, alimentação e renda. 

As ACIs mapeadas, cujos integrantes24 do trabalho foram entrevistados, a seguir… 

• AIN - Ajuda da Igreja Norueguesa (https://www.kirkensnodhjelp.no/en/); 

• PPM - Pão para o Mundo (http://www.brot-fuer-die-welt.de); 

• ACTIONAID - (www.actionaid.org.uk); 

• SACTES/DED (Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social / Deutscher 

Entwicklungsdienst, atualmente GIZ - Agência de Cooperação Internacional 

Alemã); 

• OXFAM-GB (www.oxfam.org); 

… e aquelas consideradas25 em interação com os movimentos sociais, sindicais, redes 

sociotécnicas e OSCs no Semiárido brasileiro, cujas informações foram acedidas através de 

bibliografia, de documentos institucionais ou foram mencionadas nas entrevistas, e, por esta 

razão foram incluídas nesta análise. 

 

Critérios para a seleção dos/as consultores/as e profissionais académicos foram: 

                                                           
24 No caso de SACTES/DED e da OXFAM-GB foram entrevistados ex-oficiais de programas que tiveram forte atuação junto à sociedade civil 

no Semiárido. 

25 Cafod - Official Aid Agency of the Catholic Church in England and Wales (cafod.org.uk) (uma vez); Misereor - Cooperação ao 
Desenvolvimento (www.misereor.org) (quatro vezes); Cáritas Internacional (www.caritas.org) (seis vezes); Terre des Hommes Suisse 

(www.tdh.ch) (duas vezes); CORDAID (Holanda) (quatro vezes); OXFAM-GB (seis vezes). 

http://www.sasop.org.br/
https://www.kirkensnodhjelp.no/en/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/
http://www.actionaid.org.uk/
http://www.oxfam.org/
http://www.misereor.org/
http://www.caritas.org/
http://www.tdh.ch/
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i. Amplo conhecimento sobre relações intra e interorganizacionais no contexto do 

trabalho realizado pela sociedade civil brasileira e ACIs; 

ii. Conhecimento e acúmulo histórico/teórico sobre a cooperação internacional e os 

resultados desta interação/cooperação no contexto deste trabalho; 

iii. Experiência em avaliação de programas e projetos “financiados” com recursos da 

cooperação internacional; 

iv. Reconhecida participação no trabalho com em OSCs e ACIs, no contexto social e 

ambiental estudado. 

 

Posteriormente compôs-se um quadro em livro EXCEL com várias folhas contendo 

informações pessoais e de contato, bem como datas de contato, de envio de mensagens e da 

entrevista, mas também de observações sobre a pessoa a exemplo de sua integração no trabalho 

de redes e mobilizações sociais, ou à disponibilidade de conceder a entrevista, visando ao 

controlo da situação do conjunto de entrevistas e do cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Outras folhas do livro EXCEL contém gráficos, sínteses de conteúdo e tabelas/quadros que 

compõem o conjunto de dados e informações que compõem esta tese. Um quadro com a 

tipologia dos grupos entrevistados encontra-se no Anexo 01. 

Um conjunto de 15 perguntas semiestruturadas (ver roteiro no Anexo 06), abertas, foram 

elaboradas, com a finalidade de obter respostas a partir dos conteúdos previstos no Plano de 

Trabalho, nomeadamente no objeto de investigação. A intenção foi classificar as respostas das 

31 pessoas entrevistadas, por pergunta. Das 31 pessoas, oito foram entrevistadas numa 

perspetiva de aprofundamento de perguntas e questões de investigação, segundo indica Patton 

(1990). 

Todas as entrevistas foram feitas por videochamada Skype, com duração entre 50 e 90 

minutos, dada a distância existente e à falta de recursos para viagens ao terreno. A 

videochamada facilitou o diálogo entre o entrevistador (investigador) e o(a) entrevistado(a) e 

os áudios foram gravados em dois medias diferentes, procedendo-se à transcrição de cada 

entrevista, da qual foi produzida, posteriormente, uma síntese dos principais conteúdos. Os 

destaques deste conteúdo foram organizados em planilha EXCEL, como já explicado 

anteriormente. 
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Manteve-se, como premissa académica-científica, o anonimato de cada depoimento a 

que se refere ao longo do texto. O significado dos códigos, usados como designação, estão 

postos no quadro 1 e referem-se às cinco tipologias de grupos de pessoas entrevistadas.  

Quadro 1. 

Siglas e significado das tipologias que caracterizam as pessoas entrevistadas, destacando a participação de 

mulheres 

Tipologias Significado Nº de entrevistados Homem Mulher 

RSTa Rede Sociotécnica 06 05 01 

ACI Agência de Cooperação Internacional 04 04 00 

ACD Academia (Universidade) 05 03 02 

CIQ Consultor/a Informante Qualificado 05 03 02 

OSC Organização da Sociedade Civil 11 08 03 

 Total 31 23 08 

Nota: atenção para a letra “E” que aparece no texto, mas não neste quadro.  

a RST refere-se também à Rede Sociopolítica mencionada no corpo do texto. 

 

Só para exemplificação, os códigos alfanuméricos aparecem referenciados no texto, nos 

seguintes formatos: E 09 ACI; E 20 OSC; E 30 SIQ; E 19 ACD; ou E 17 RST. 

 Das 31 pessoas entrevistadas apenas oito são mulheres, e portanto, representam apenas 

26% do total o que não garante uma representação de gênero mais significativa como foi 

desejado e reconhecendo que a melhor situação teria sido a de paridade de gênero no universo 

de pessoas entrevistadas. Entretanto, e sem querer produzir qualquer justificativa para essa 

questão, o percentual de representação de mulheres nas entrevistas, reflete a realidade dos 

cargos de direção de OSCs assumidos, maioritariamente por homens, no contexto atual do 

Semiárido brasileiro. 

 Quanto às entrevistas por tipologia, a figura 6 a seguir mostra a uma maior participação 

percentual de representantes de OSCs, maioritariamente de ONGs, atuantes no Semiárido 

brasileiro.  
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Figura 6. Percentual de participação, por categoria, de pessoas entrevistadas. Nota: dados compilados da planilha 

de registo do perfil de cada um dos entrevistadas. É importante observar o significado das siglas no quadro 01. 

 

A figura acima reflete também o esforço do investigador em procurar equilibrar as 

participações das outras categorias de entrevistados as quais variaram entre 13% e 19%, 

situação desejada no contexto de uma investigação qualitativa e estudo de caso com uma 

amostra restrita de profissionais com conhecimento sobre o fenómeno estudado, conforme 

indica Patton (1990).  

As gravações de cada entrevista foram salvas em HD interno, e foram garantidos backup 

externos, como procedimento padrão de conservação de dados eletrônicos em computador. 

 

Questionários complementares. 

 

Foram aplicados dois questionários: um com 18 perguntas adicionais à entrevista dos dirigentes 

das seis ONGs referenciais nesta investigação que teve o papel de complementar informações, 

destas seis ONGs, que não foram coletadas durante a entrevista. A partir deste questionário foi 

possível compor quadros e figuras referentes à atuação referencial destas ONGs, informações 

detalhadas impossíveis de obter em entrevistas nas condições em que foram feitas. O roteiro 

deste questionário encontra-se no Anexo 07-a. O outro questionário continha 13 perguntas26 

que abordavam conteúdos da entrevista, mas foi utilizado para recolha de dados e 

                                                           
26 Uma cópia do inquérito on-line com as 13 perguntas objetivas, e para respostas individuais curtas, encontra-se no Anexo 07-b. 

19   

13   

16   
16   

35   

Percentual de pessoas entrevistadas por categoria

RST ACI ACD CIQ OSC
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informações27, de profissionais pertencentes a redes sociotécnicas e a organizações atuantes no 

Semiárido brasileiro.  

Buscou-se obter dados da realidade de intervenção institucional e informações 

complementares da própria organização, nomeadamente daqueles relacionados ao trabalho em 

parceria com agências de cooperação internacional. Os principais critérios adotados para 

escolha dos profissionais para aplicação do questionário foram: i) indicação pelas pessoas 

entrevistadas; ii) indicação pelas coordenações das seis OSCs referenciais.  

Este grupo de pessoas inquiridas foram profissionais atuando em projetos e programas 

de desenvolvimento (técnicos e técnicas assessores/as), dirigentes de ONGs, professores(as) 

universitários(as), cujas atividades de docência de investigação aproximam-se do objeto desta 

investigação. Este grupo foi escolhido por duas razões: i) por conhecerem bem o assunto 

investigado (Patton, 1990); e, ii) por proporcionarem possibilidade de aprofundamento (Stake, 

1999) do assunto a partir da triangulação (Duarte, 2009) de informações e dados oriundos da 

literatura e das entrevistas. 

Enviado para 215 profissionais de ONGs, redes sociotécnicas, assessores, movimentos 

sociais e académicos a lidar com Agricultura familiar e camponesa no Semiárido brasileiro, o 

inquérito foi recebido por 192 pessoas. 23 mensagens retornaram com o aviso de Message failed 

to deliver ao qual o investigador, assumindo que tais destinatários nem tomaram conhecimento 

do questionário, desistiu de novos envios. Deste universo de profissionais, que o rececionaram, 

obteve-se 57 devoluções, perfazendo uma taxa de resposta de 30%. 

É importante destacar que a intenção era obter respostas que incluíssem a opinião de 

mulheres, e por isso procurou-se equilibrar a participação destas no envio do questionário.  

 

                                                           
27 A ferramenta eletrônica utilizada para compor o conteúdo do inquérito on-line foi a do Google Drive (formulários eletrónicos, modalidade 
em branco) em https://drive.google.com/drive/my-drive . Pela mesma plataforma eletrónica foi enviado e rececionado de forma que se pode 

visualizar cada formulário respondido individualmente ou já resumido, com os dados e informações pré-sistematizados. 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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Figura 7. Representação do percentual de homens e mulheres que receberam o questionário on-line para resposta. 

Nota: elaboração do autor a partir da lista de contatos de pessoas que receberam o questionário. 

 

Todas as informações e dados contidos nas devoluções dos questionários foram 

analisados em gráficos visando a destacar os aspetos relevantes das respostas a serem 

apresentadas, mas nem todas as perguntas foram consideradas já que algumas eram 

preparatórias a outras, visando ao aprofundamento de conteúdo (ver Anexo 07a). 

O diagrama de Pareto (Figuras 24 e 25, às páginas 244 e 249)28 foram utilizados para 

analisar perguntas sobre causas e efeitos; ou sobre causas de problemas relacionados ao objeto 

de estudo. Sua principal função é sugerir quais focos devem ser dados às causas de um 

determinado problema ou fenómeno pela comparação entre a frequência com que estas causas 

são citadas e o percentual acumulado de ocorrência destas citações. Ele evidencia que a eficácia 

de uma determinada ação, ou a resolução de um problema, podem ser alcançados se 

concentrarmos esforços nas causas que normalmente provocam até 80% dos problemas. E tal 

situação é facilmente identificada quando os inquiridos são conhecedores do fenómeno, das 

causas e dos problemas29. Na prática, quanto maior for o conhecimento dos inquiridos sobre o 

fenómeno ou problema investigado mais evidentes e mais precisas serão as respostas sobre as 

causas que os impactam. 

 

                                                           
28 Tal diagrama é originado a partir do software EXCEL e consiste numa combinação de três gráficos para evidenciar o comportamento das 

causas individualmente, ou em conjunto, já que este diagrama também é conhecido como 80 – 20 de causas e problemas. 

29 Trazendo um exemplo simples: se perguntarmos a cem operadores de máquinas que produzem parafusos, quais seriam as principais causas 

de imperfeições nos parafusos, observadas nos produtos finais, provavelmente, duas ou três causas sobressair-se-iam em relação a outras 

causas, justamente pelo conhecimento que os operários teriam sobre o fenómeno ou processo total de produção. O mesmo resultado não se 
espera quando se pergunta a cem pessoas que não entendem de fabricação de parafusos. E, portanto, este é um tipo de exercício válido para 

públicos que conhecem o fenómeno, suas causas e efeitos. 

56,8   

43,2   

Percentual de receção do inquérito por homens e mulheres

% Homens

% Mulheres
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4. Quadro Conceitual e Problemática Considerada nesta 

Investigação 
 

 

 

“Quando dou comida aos pobres, me chamam de Santo. 

Quando pergunto por que eles são pobres? Chamam-me de comunista!” 

Dom Helder Camara30 

 

 

Este capítulo justifica-se pela necessidade de compor um quadro conceitual, e explicitar 

os referenciais teóricos e os problemas relativos ao contexto da investigação. Destaca, portanto, 

quatro dimensões de problemas relacionados ao estudo: pobreza rural e desigualdade social 

como problemas mais amplos; políticas públicas e ausência (ou pouca presença) do Estado no 

contexto do Semiárido, como um problema histórico; produção e comercialização da 

agricultura familiar e camponesa como problema histórico e atual; e finalmente uma discussão 

sobre os agroquímicos presentes na agricultura moderna ou industrial, consideradas também 

como fatores agravantes da crise da agricultura familiar nos campos socioambiental e de saúde 

humana. 

 

4.1. Fundamentos e Referenciais Teóricos 

 

Sobre os referencias teóricos que fundamentam as diferentes vertentes 

epistemológicas31 desta investigação, é importante destacar o que afirma uma das 

investigadoras mais dedicadas ao estudo dos movimentos sociais no Brasil, a Maria da Glória 

Gohn, a respeito da produção teórica sobre o assunto.  

Primeiro ela sugere que os anos que sucederam a década de 1970 foram marcados por 

um denso quadro de mobilizações sociais e formação de movimentos sociais no Brasil. No 

entanto, o debate, bem como a produção teórica sobre movimentos sociais caminharam 

lentamente até o início dos anos 2000 (Gohn, 2011a, p. 335). Segue a autora argumentando 

                                                           
30 Pensador – Dom Helder Camara. Fonte: https://www.pensador.com/autor/dom_helder_camara/. Acesso em 11/07/2018. 

31 Epistemologia significa ciência, conhecimento, é o estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença e o 
conhecimento, sua natureza e limitações. Link web: https://www.significados.com.br/epistemologia/. Acesso em 03.04.2018. 

https://www.pensador.com/autor/dom_helder_camara/
https://www.significados.com.br/epistemologia/
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sobre a relação movimento social e educação, e sugerindo que no Brasil, tal relação vai 

evoluindo de forma lenta, também a partir do final da década de 1970, altura em que são criadas 

novas associações ou são ativadas entidades científicas32 já existentes, as quais passam a debater 

os problemas socioeconômicos e políticos e a destacar os grupos e movimentos sociais 

envolvidos, pautando o tema dos movimentos sociais em suas mesas e debates e nos grupos de 

trabalho e investigação (Gohn, 2011a).  

Quando o foco é dado na própria década de 1970 é impossível não considerar que os 

movimentos de resistência ao regime militar tiveram grande importância no processo de 

Educação Popular (EP) através da metodologia, desenvolvida pela Igreja Católica progressista, 

conhecida como Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) (Petersen et al., 2016) cuja principal 

função pedagógica era a de proporcionar aos participantes uma visão crítica do mundo a partir 

da formação política (Campolina, 2011). Portanto, as CEBs constituíam-se em ações sociais de 

relações interorganizacionais, com estruturas de comunicação descentralizadas que chegavam 

às mais distantes localidades e funcionavam, em parte, a pela contribuição voluntária de 

religiosos estrangeiros e brasileiros (Padres, Freiras e Leigos), bem como de lideranças locais.  

Esses grupos mais dedicados ao trabalho com as famílias agricultoras e camponesas 

eram conhecidos como “Equipas de Pastoral Rural” e tiveram grande importância no processo 

de formação do capital social que comporia, em parte, os quadros das ONGs dos anos 1980 e 

1990, bem como foram importantes referenciais para a produção da agricultura familiar e 

camponesa, à época, pela atuação dedicada a influenciar práticas alternativas de produção e 

conservação de sementes, entre outras. “Na década de 1970, os Bancos de Sementes 

Comunitários exercem papel crucial na estabilização dos estoques locais de sementes frente aos 

riscos agrícolas associados à irregularidade climática na região” (Petersen, Silveira, Dias, 

Curado, & Santos, 2013, p. 40). 

Enquanto as CEBs tinham uma forte vertente de atuação popular-religiosa observamos 

que a Rede PTA utiliza-se deste potencial já existente, e acrescenta o propósito de desenvolver, 

junto com suas equipas de trabalho, uma relação consistente com a academia, entretanto, a partir 

de uma prática fundada nas experiências já existentes, como consequência de um cuidadoso 

levantamento e reconhecimento de boas práticas na agricultura familiar, caracterizando um 

novo formato de trabalho para a sociedade civil no que se refere ao trabalho de fortalecimento 

                                                           
32 …a exemplo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), a Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Sociedade Brasileira de Sociologia 

(SBS) e as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs) (Gohn, 2011a, p. 334). 
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da agricultura familiar e camponesa, principalmente na área semiárida do país. A Rede PTA 

acrescenta, portanto, uma vertente de relações interorganizacionais, e dinâmicas de 

comunicação, que inclui a academia e organizações governamentais de investigação na 

agricultura, nacionais e internacionais, inaugurando um novo formato de organização da 

sociedade civil. 

Ao escrever sobre os novos formatos de organização da sociedade civil, Scherer-Warren 

(2006) sugere que tal conceito, trabalhado no início da década de 2000, constitui-se numa 

abstração utilizada como um modelo de divisão tripartite da realidade: Estado, mercado e 

sociedade civil. Nesta perspetiva teórica a sociedade civil faz parte da esfera pública que 

defende a cidadania e suas formas respetivas de defesa dos interesses públicos e valores que 

incluem gratuidade e altruísmo. 

Gohn (1997) em “Teoria dos movimentos sociais paradigmas clássicos e 

contemporâneos” faz uma profunda abordagem teórica sobre os paradigmas norte-americano, 

europeu e latino-americano de análise e compreensão dos movimentos sociais, nomeadamente 

dos parâmetros analíticos contemporâneos. No referido trabalho três vertentes teóricas alinham-

se mais fortemente a este objeto de investigação e por isso interessam mais diretamente como 

asserções importantes a serem consideradas neste estudo: 

A primeira vertente tem como base documental e bibliográfica a obra de Maria Gohn, a 

qual reúne a teoria da mobilização de recursos (trabalhada conceitual e teoricamente por Olson, 

Zald e Mc Carthy) associada à ênfase da identidade coletiva33, ambos os enfoques teóricos são 

entendidos aqui não somente pela capacidade de captar/mobilizar recursos financeiros, ou de 

organização das coletividades, mas também (e principalmente) pela capacidade de construir 

capital social no contexto das lutas sociais no campo (Gohn, 1997, pp. 49, 153). 

A teoria da mobilização de recursos, segundo Gohn (1997), surgiu de um esforço para 

analisar os movimentos sociais dos anos 1960 e apesar das alterações que sofreu, manteve sua 

principal base explicativa, a de que “os movimentos sociais são abordados como grupos de 

interesses” (p. 51) explicando os mesmos, não em âmbito individual, mas organizacional. E, 

portanto, a variável mais importante, aqui considerada, é a dos recursos humanos, financeiros 

e de infraestrutura variada, fundamentada na premissa de que tais movimentos surgiriam 

quando os diferentes e referidos recursos se tornassem viáveis.  

                                                           
33 A ênfase da identidade coletiva é uma construção teórica desenvolvida por Alberto Melucci, a partir da qual ele defende que os Movimentos, 
enquanto sistemas de ação e redes complexas da ação social, tornam-se atores, como o resultado de trocas, negociações, decisões e conflitos 

vivenciados na sociedade (Melucci, 1996, p. 4). 
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Tal afirmativa é importante para balizar as análises de resultados desta investigação, já 

que as ONGs do Semiárido, organizadas em redes sociotécnicas (Petersen, 2014b) ou 

sociopolíticas (CETRA, 2014) ou de geração e gestão de conhecimento (Almeida, 2009), 

buscaram incessantemente, construir capital social a partir de recursos obtidos da cooperação 

internacional não governamental, enquanto oportunidades políticas das ações coletivas, 

comunitárias ou territoriais. 

A segunda vertente contempla os debates sobre as matrizes teóricas e paradigmas 

europeus dos Novos Movimentos Sociais alinhadas com os referenciais de mobilização social e 

redes (Gohn, 2013; Scherer-Warren, 2006) no Brasil, bem como as teorias da marginalidade e 

da dependência vivenciados na América Latina, compreendidas como vertentes 

contemporâneas de extrema relevância para a compreensão das realidades sociais do continente 

no que diz respeito à conquista ou à negação de direitos básicos e fundamentais para as 

populações, neste caso, para as populações do campo. Maria Gohn, além das duas teorias 

anteriormente citadas, destaca a Teoria da Mobilização Política (Gohn, 2011b), como 

importante referencial para o trabalho de mobilização social no Brasil. 

As três teorias, juntas, ajustam-se como interfaces desta investigação focada nas 

relações internacionais estabelecidas entre a sociedade civil brasileira e agências de cooperação 

internacional, influenciando políticas públicas para a Agricultura familiar e camponesa no 

Semiárido. Tal influência acompanha um movimento de institucionalização de práticas civis 

em espaços públicos, como parte de um processo que se desenvolveu na América Latina desde 

o início da década de 1990, constituindo-se em um relevante processo sociopolítico. Neste 

período houve inúmeras inovações democráticas a saber: conselhos gestores, conferências 

nacionais, câmaras e fóruns de participação discutindo temas como água, alimentação, 

orçamento participativo ou políticas sociais para setores de reconhecida fragilidade social 

(Gohn, 2011b).  

A terceira vertente considera, tanto os referenciais teóricos, como as ações estratégicas 

que fundamentam e viabilizam processos de convivência com o Semiárido, nomeadamente no 

universo da Agricultura familiar e camponesa, em busca de sustentabilidade e resiliência 

econômica, social e ambiental (Diniz & Piraux, 2011; Duque, 2008; Mattos, 2017; Petersen, 

2014; Silva, 2008; Wanderley, 2014), numa perspetiva da praxis exercida pelas redes, 

movimentos sociais e ONGs na região. 

Veremos ao longo do texto que o processo participativo da sociedade civil se acentua e 

ganha legitimidade após a Constituinte de 1988 e daí para a frente aumenta ao sabor das 
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pressões e mobilizações sociais realizadas, atingindo um pico de participação entre 2005 e 

2009, tomando como exemplo o Semiárido brasileiro e as relações Estado-sociedade 

estabelecidas, num contexto de atuação das redes sociotécnicas ASA, ANA e ATER-NE. 

No Capítulo 5 veremos, a partir das evidências percebidas nas entrevistas e valorizadas 

no texto, um maior detalhamento sobre a evolução das políticas públicas e sua importância para 

a agricultura familiar, bem como a atuação conjunta e a influência da sociedade civil apoiada 

pela cooperação internacional, como importante condição para as organizações e redes 

realizarem um trabalho independente das malhas e amarras governamentais e de eventuais 

vícios decorrentes da atuação oficial no campo das políticas públicas para a agricultura familiar 

e camponesa na realidade do Semiárido. 

E finalmente, buscando destacar ações estratégicas dos movimentos sociais, chamamos 

a atenção para a problematização que faz Alberto Melucci sobre o êxito ou fracasso dos 

resultados dos movimentos sociais contemporâneos (Melucci, 1989). A sua base argumentativa 

considera que “o êxito e o fracasso, são conceitos sem significado, exceto quando se trata de 

um ponto de vista político” (p. 62), facto que enquadra no debate os movimentos sociais e redes 

do Semiárido, pela história de luta que acumulam em busca da transformação social da 

agricultura familiar e camponesa. E, neste sentido recorremos também à formulação 

relacionada à teoria dos sistemas abordada por Jürgen Habermas como sendo uma teoria que 

“substitui ‘sujeito’ por ‘sistema’ e ‘objeto’ por ‘ambiente’ e reduz a capacidade do sujeito de 

conhecer e manipular objetos à ideia de operações sistêmicas que consistem em assumir a 

complexidade do ambiente e torná-lo viável” (Habermas, 1999, p. 504).  

Estas duas formulações teóricas, interrelacionadas, refletem o que vivenciaram os 

movimentos sociais, ONGs e redes dedicadas ao fortalecimento da agricultura familiar e 

camponesa no Semiárido brasileiro, principalmente no que se refere à construção de relações 

interorganizacionais sistémicas e processos de comunicação e ação social, envolvendo atores 

sociais governamentais, locais/territoriais e internacionais para estabelecer conquistas em tal 

processo de transformação da agricultura familiar e camponesa. 
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4.2. Dimensões e Aspetos da Problemática Vivenciada nesta Investigação 

 

4.2.1. Pobreza e desigualdade social. 

 

A pobreza rural e a desigualdade social são questões de fundo consideradas neste estudo 

e ainda nos dias atuais são grandes os problemas que ainda persistem, e em algumas realidades, 

principalmente nos países em desenvolvimento, nos pobres e naqueles com riscos de ocorrência 

concreta de guerra e epidemias, e de problemas climatéricos; riscos estes que levantam 

preocupações na sociedade mundial, principalmente no setor de cooperação internacional. Os 

piores indicadores económicos do Brasil encontram-se no Semiárido e em quase toda a região 

Nordeste. As atividades econômicas ainda sofrem com a herança da estrutura agrária regional, 

arcaica, e apresentam sérios problemas de concentração e desigualdade na distribuição de terras 

(Silva et al., 2010, p. 39). As causas de pobreza e desigualdade social e económica serão 

abordadas com mais profundidade nos capítulos a seguir. 

Nas décadas de 1970 e 1980 a pobreza rural foi um dos motivos que atraiu Agências de 

Cooperação Internacional, para, junto com a sociedade civil brasileira, oportunamente 

experimentar processos sociais diferentes de combate à pobreza rural (Dias, 2004) e a buscar 

alternativas ao modelo modernizante de produção agrícola chamado de revolução verde.  

Em África a revolução verde origina-se de reformas neoliberais configurando sistemas 

de produção que minam os ativos como terra, mercados locais e um senso de comunidade em 

que os agricultores de pequena escala dependem, para sua própria existência. Apesar do 

aumento dos rendimentos agrícolas, em muitas áreas, esse tipo de agricultura também provocou 

a degradação da terra e de outros recursos naturais, especialmente em áreas ecologicamente 

frágeis e sujeitas à seca (Gubbels, 2014). O autor afirma ainda que o Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas da ONU estimou em 12 milhões de hectares de terras agrícolas que 

se tornaram improdutivos naquele continente até o ano de 2013.  

Situação análoga ocorreu no Brasil. Apesar de dar um forte contributo para o aumento 

da produtividade das terras, as técnicas de agricultura moderna, provocaram o aumento na 

utilização dos insumos para controlar as pragas, no cultivo do solo, na monocultura, na 

irrigação, acarretando problemas para a saúde, perda de fertilidade das terras e concentração 

fundiária (Santos, Siqueira, Araújo, & Maia, 2014), agravando ainda mais os já sérios 
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problemas de natureza agrária, que atingiam mais fortemente as populações empobrecidas no 

campo. 

Segundo IFAD (2016) Embora o Brasil34, tenha realizado boas medidas de inclusão 

social, permanece na base referencial do índice de medida de desigualdade social. Então, talvez 

o comentário mais adequado para as medidas de inclusão social seja que, embora uma economia 

aberta e orientada para o mercado com um estado limitado (uma economia liberal) possa 

aumentar o crescimento econômico, ela não reduz em si mesmo a pobreza e a desigualdade 

rural (IFAD, 2016). 

É o que acontecia na realidade do Semiárido brasileiro. Muitas famílias nem sequer 

tinham documentos, e, obviamente, tais pessoas não eram reconhecidas como cidadãos ou 

cidadãs, e, portanto, não podiam aceder às políticas públicas, programas e projetos que as 

beneficiassem socialmente. Este problema permanece, por anos a fio, até que as redes de ONGs, 

principalmente a ASA Brasil e o Projeto (governamental) Dom Helder Camara, a partir de 2003, 

atuando junto a essas famílias assumem, como parte de seu trabalho, contribuir com o Programa 

Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR)35, o mais abrangente e célere 

programa oficial de documentação de pessoas em comunidades rurais de que se teve notícia, 

no Semiárido, principalmente de mulheres agricultoras e camponesas, admitindo que a 

obtenção de um documento, como condição essencial para o reconhecimento da cidadania, era 

o primeiro passo para a saída da condição de pobreza e miséria, em que muitas dessas famílias 

se encontravam. 

Em junho de 2013 o Brasil, cerca de dez anos depois de iniciado o programa de 

documentação das populações rurais, chega à marca de mais de dois milhões de documentos 

emitidos e um milhão de trabalhadoras rurais beneficiadas pelo PNDTR, do então Ministério 

do Desenvolvimento Agrário. A Região com maior participação no programa, o Nordeste 

emitiu ao longo de nove anos quase um milhão de documentos e realizou mais de dois mil 

mutirões para emissão de documentos.  

De acordo com dados do IBGE, a Região Nordeste concentra quase metade da 

população rural do País onde mais se emitiu documentos pelo PNDTR. Conforme a 

coordenadora do programa, Isolda Dantas, o número reflete o grau de desigualdade regional 

construído ao longo dos 500 anos de Brasil. Ela afirmou em 2013 que tal realidade estava sendo 

                                                           
34 O documento citado analisa indicadores de desigualdade social e de pobreza e se refere aos ainos a partir de 2003. No mesmo documento 

são citados Nicarágua, Equador e Bolívia (IFAD, 2016) como países com boas medidas de inclusão social, acompanhando o Brasil. 

35 Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/2013/06/nordeste-e-a-regiao-que-mais-emite-documentos-para-mulheres-do-campo. Acesso em: 

13/12/2017. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2013/06/nordeste-e-a-regiao-que-mais-emite-documentos-para-mulheres-do-campo
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alterada desde 2003 e que o programa de documentação fazia parte dessa alteração. Completa 

falando do descaso político que a região sofreu historicamente pelo Estado e em consequência 

as pessoas estão permaneceram numa condição social de exclusão do alcance das ações do 

Estado e por esta razão os estados da federação com porções semiáridas, foram os maiores 

emissores de documentos, o que significa a existência de mais pessoas não documentadas36. 

Todavia, não era só o problema da falta de documentação que predominava. Dois 

desafios importantes, e fortemente imbricados, se pronunciavam: i) o primeiro consistia na 

dificuldade em criar alternativas para melhorar a produção agrícola e animal da Agricultura 

familiar e camponesa superando os baixos índices de produtividade da agricultura tradicional, 

e evitar, ao mesmo tempo, enveredar pelo caminho da modernização da agricultura, 

normalmente um caminho onde o endividamento das famílias agricultoras e camponesas, 

através dos créditos de custeio, era dada como certo37; ii) o segundo desafio era o de diminuir 

ou impedir a pressão sobre o ambiente causada pelo uso de técnicas modernizantes de cultivo 

e criação animal, principalmente o uso de agrotóxicos (Petersen & Silveira, 2007), a 

mecanização e a irrigação combinadas com o uso abusivo de adubos químicos (Nodari & 

Guerra, 2015). Tais problemas provocados pela introdução de práticas exógenas de cultivo e de 

insumos químicos não tinham ainda sido vivenciados por milhares de famílias agricultoras e 

camponesas no Semiárido, pelo simples facto de que eles ainda não tinham tido acesso a tais 

práticas. 

Em diagnóstico recente no Estado de Alagoas, o segundo mais pobre da região, os 

diversos elementos da realidade apontados sugerem que a qualidade de vida das populações 

que hoje habitam na margem do Canal do Sertão melhorou significativamente com a chegada 

da água e o seu uso agrícola, ainda que de forma precária e pouco planejada. No entanto, a 

situação de muitas famílias ainda é de pobreza, com poucas perspetivas para a juventude, 

marcada por uma fragilidade da organização social, seja no âmbito meramente dos problemas 

cotidianos, seja no enfrentamento de aspetos relacionados à produção e comercialização 

(Jalfim, Santiago, Blackburn, Santana, & Santos, 2017) visando à inclusão social de populações 

rurais e a diminuição da pobreza na região.   

A cooperação internacional utilizou o tema da pobreza no mundo como o principal mote 

para se estruturar enquanto movimento internacional nas suas mais variadas dimensões, 

                                                           
36 Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/2013/06/nordeste-e-a-regiao-que-mais-emite-documentos-para-mulheres-do-campo. Acesso em: 

13/12/2017. 

37 Apesar do crédito de custeio ter beneficiado cerca 2,5 milhões de famílias agricultoras na safra 2005/2006, grande parte dos recursos era 

destinado à compra de insumos da agricultura convencional (Weid, 2006b), o que ratificou a tese do endividamento dos agricultores familiares. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2013/06/nordeste-e-a-regiao-que-mais-emite-documentos-para-mulheres-do-campo
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principalmente após a 2ª Guerra Mundial. Para o Brasil este também é um argumento histórico 

válido embora houvesse outros lemas estimuladores da presença da cooperação internacional 

no país. 

Por agora, é importante registar que no ano de 2010 o Nordeste do Brasil, onde está 

inserida a maior parte da área semiárida, ainda possuía 9,6 milhões de pessoas pobres, a maioria 

concentrada na zona rural do Semiárido e nas periferias de regiões metropolitanas. Este número 

correspondia a 59% dos 16 milhões de pessoas pobres em todo o país, segundo dados apurados 

do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM). Lançado em 2011 (Delgado & Bergamasco, 2017) o 

PBSM constituiu-se numa das mais importantes Políticas de Governo do primeiro mandato da 

Presidente Dilma Rousseff (L. M. de Mattos, 2017).  

O PBSM articulava novos programas com programas já existentes buscando atingir o 

objetivo de erradicar a extrema pobreza no país (Tronco & Ramos, 2017), reduzir desigualdades 

sociais (Belik, 2015), a partir da priorização de mulheres, e integrantes de comunidades 

tradicionais (indígenas e quilombolas) na política oficial de compra e doação simultânea 

(Delgado & Bergamasco, 2017), implementar ou consolidar programas estruturantes, a 

exemplo do Programa Luz para Todos (Freitas & Silveira, 2015), reformular a ação de 

construção de cisternas no Semiárido (Costa et al., 2013), e estimular a produção inclusiva da 

população extremamente pobre (Mattos, 2017) entre outros. 

 Ottonelli e Mariano (2014), em seu estudo sobre pobreza multidimensional em 

municípios da região Nordeste, criticaram a metodologia de mensuração de pobreza realizada 

pelo Governo Federal à época, e buscaram, em estudo inédito, aplicar a metodologia de 

Amartya Sen (teoria dos conjuntos fuzzy, com a abordagem das capacitações) que evidencia a 

pobreza com privação em diferentes dimensões relacionadas com a vida das pessoas, ou, em 

outras palavras, uma consequência da privação nos municípios da Região Nordeste, de 

funcionamentos relacionados com o acesso aos ensinos fundamental, médio e superior, 

educação do responsável pelo domicílio, aos serviços básicos para uma moradia decente, como 

acesso à rede de água e esgoto, e acesso ao rendimento mensal, enquanto indicadores de pobreza 

escolhidos para aquele estudo38.  

                                                           
38 Os autores elaboram notas conclusivas, algumas das quais destacam-se: i) pobreza significa privação em diferentes dimensões relacionadas 
com a vida das pessoas; ii) a pobreza na Região Nordeste (do Brasil) é um problema complexo e tem uma característica multidimensional; iii) 

políticas de assistência aos pobres precisam considerar as particularidades de cada local; iv) é preciso que políticas de combate à pobreza 

promovam o acesso a diferentes aspetos relacionados com a vida das pessoas, de forma a permitir uma melhor condição de vida e inserção 
social; e, v) o fundamental é o acesso ao ensino básico, para que as pessoas consigam realizar funcionamentos que consideram importantes 

para expandir suas capacitações, exercer papel de agente e levar uma vida digna (Ottonelli & Mariano, 2014). 
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Também é importante registar que apesar de todo o investimento em programas sociais 

de combate à pobreza e políticas inclusivas, realizadas naquela gestão, a pobreza permanecia 

latente. Ou seja, contida pela distribuição de renda através de políticas já existentes 

(historicamente, a aposentadoria – reforma – rural) e de novas políticas a exemplo do Programa 

Fome Zero, Bolsa Família, Bolsa Escola, etc. E é sempre bom lembrar que o Brasil chegou ao 

6º lugar no ranking dos países mais ricos do mundo, ultrapassando o Reino Unido em volume 

de Produto Interno Bruto (PIB), medido pela soma de todas as riquezas produzidas pelo país. 

Um recente estudo publicado pela agência internacional de cooperação OXFAM, cujo 

título é: A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras,  indica que o índice 

Gini, que mede a desigualdade social numa dada população, mirando no caso da renda da 

população brasileira, apresentou uma queda de 16% (de 0,616 para 0,515), desde 1988, ano de 

promulgação da Constituição Federal Brasileira, até o ano de 2015. Neste período o percentual 

de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza também decresceu de 37% para menos de 10% 

(OXFAM, 2017), embora a desigualdade social tenha se mantido, e até aumentado em algumas 

regiões do país, incluindo as estruturas sociais que a preservam (Kraychete et al., 2013). Ou 

seja, o Brasil não conseguiu eliminar a principal fonte produtora de injustiça, pobreza e miséria, 

que é a desigualdade. Até 2012 o país registava 36 milhões de pessoas vivendo na pobreza, e 

um terço dos brasileiros, o que correspondia a 60 milhões de pessoas, sofria de algum tipo de 

insegurança alimentar (INESC, 2012). 

OXFAM (2017) mostra ainda que as desigualdades sociais no Brasil aumentam ano-a-

ano, acompanhando o ritmo mundial. No mesmo relatório revela que “apenas seis pessoas 

possuem riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E mais: 

os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95%” (p. 5). 

Nunca é demais repetir que este é um quadro preocupante pois, neste caso, a redução de 

pobreza e miséria parece ser fortemente condicionada pela redução das desigualdades sociais, 

incluindo as desigualdades econômicas, das quais trata o 10º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) objeto do cumprimento dos acordos internacionais de desenvolvimento. É 

importante já aqui destacar que os ODS constituem-se no mais importante conjunto de políticas 

públicas globais (Griggs, 2015) os quais foram pensados durante a Cúpula das Nações Unidas 

Rio +20, no Brasil em 2012, onde, na ocasião, comprometeu os governos a criar um conjunto 

de objetivos que seriam integrados e dariam seguimento aos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio (ODM) após o ano de 2015. Neste contexto a proteção do sistema biológico planetário 

e a redução da pobreza seriam as duas prioridades para os ODS. Não bastava simplesmente 
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estender os objetivos anteriores, porque os seres humanos estavam transformando o planeta e 

prejudicando os ganhos até então obtidos (Griggs et al., 2013). 

 

4.2.2. A ausência do estado no semiárido quanto às políticas públicas para a agricultura 

familiar e camponesa. 

 

No que se refere às políticas públicas, nomeadamente as políticas para a Agricultura 

familiar e camponesa, o Semiárido brasileiro tem sofrido, historicamente, uma forte carência 

de assistência governamental causando um “certo vácuo institucional”, por parte do Estado, 

considerando as necessidades daquele setor produtivo e econômico (Grisa & Schneider, 2014). 

As poucas políticas implementadas até 2005, em geral, foram operacionalizadas por programas 

que não atendiam plenamente às necessidades concretas das famílias agricultoras (Grisa, 2012; 

Weid, 2006b), ou porque eram pouco procuradas por estas, ou porque eram travadas na cultura 

institucional de vários organismos executores das políticas de Estado (Weid, 2006b). 

Estudos anteriores destacam que a participação em redes sociotécnicas (Almeida, 2009; 

Ploeg, 2011), o envolvimento das pessoas em dinâmicas sociais comunitárias, municipais e 

territoriais (Gohn, 2013; Scherer-Warren, 2006), são fatores relevantes para o desenvolvimento 

da agricultura familiar. No entanto, nem tudo parece estar solucionado. É necessário retornar 

ao tema da desassistência social da agricultura familiar, por parte do Governo Federal, como 

um facto histórico (Grisa & Schneider, 2014), nomeadamente quando se refere a políticas 

públicas efetivas e transformadoras.  

Até meados da década de 1980 a agricultura familiar (ou pequena produção) sempre 

esteve às margens das ações do Estado porque não fazia parte das opções prioritárias de 

desenvolvimento para o país (Grisa, 2012; Petersen & Silveira, 2017), até que a Constituição 

de 1988 estabeleceu novos espaços de participação social e reconheceu direitos desta categoria. 

A Carta Constitucional de 1988 avança nas políticas sociais e nos direitos dos cidadãos, mas é 

impactada também pelos elementos de constrangimento vindos do ambiente econômico 

(Araújo, 2014).  

Os serviços oficiais de extensão rural funcionavam segundo uma matriz tradicional, e 

quase hegemônica à época, onde as informações eram produzidas em centros de investigação, 

em sua maioria, atendendo aos grandes planos de desenvolvimento e modernização da 

agricultura. Daí eram distribuídas para os serviços oficiais de extensão rural em seus vários 

níveis, para, finalmente chegarem aos agricultores como novo conhecimento a ser adotado.  
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Estes sistemas de extensão estão descritos por Cristóvão et al. (1997) como 

centralizadores, top-down, onde a participação e o “envolvimento de agricultores não é 

prioridade” (Cristóvão, Koehnen, & Portela, 1997, p. 58). Historicamente os serviços de 

extensão rural transferem conhecimento oriundo dos centros de investigação de forma 

verticalizada, processo muito conhecido como de transferência de tecnologias ou de 

informações, o qual seria mais tarde rompido por uma parcela de organizações e até por 

programas de governo, adotando-se um “enfoque de geração participativa de conhecimentos” 

(Jalfim, Sidersky, Rufino, Santiago, & Blackburn, 2013, p. 27). Em muitos casos, o 

conhecimento (ou tecnologia) transferido pode apresentar-se inadequado às condições sociais, 

económicas, culturais e ambientais de comunidades rurais. Isto ocorre, muito frequentemente, 

por um lado, em razão da baixa participação dos interessados, na fase de planeamento e 

elaboração do programa, ou projeto; e por outro lado porque as necessidades postas foram do 

programa gestado de forma unilateral e para atender requisitos postos pelos governos, ou pelos 

programas mundiais de desenvolvimento. 

Um exemplo interessante vem do processo de cooperação internacional Sul-Sul, entre o 

Brasil e países africanos. Do lado brasileiro chegou-se à compreensão que os países parceiros 

possuem condições de propor soluções inspiradas em suas próprias experiências, já que a 

finalidade da transferência (de tecnologias, processos de formação ou de políticas) não busca a 

reprodução fiel dos modelos aqui trabalhados a formulação de respostas a problemas 

específicos, passando, obviamente por alguns riscos, por conta da real necessidade de 

adaptação, por conta das realidades locais específicas e diferentes (Milhorance, 2013). 

No caso do Brasil é preciso registar que um grande passo ocorreu oito anos depois da 

promulgação da Constituição, quando foi criado o PRONAF, em 1996 (Sauer & Mészáros, 

2017), o qual desencadeou o surgimento de outras políticas diferenciadas de desenvolvimento 

rural (Grisa & Schneider, 2014; Sabourin, 2014) para a agricultura familiar que contava com 

investimentos muito tímidos até o ano de 2003.  

O surgimento do PRONAF, entretanto, não interferiu, por assim dizer, na prioridade de 

investimento governamental no agronegócio, enquanto agricultura moderna industrial, 

dependente de insumos agroquímicos externos (Petersen & Silveira, 2017), estabelecendo o 

que Ploeg (2008) chama de impérios (agro)alimentares em seu livro39 dedicado ao campesinato 

como forma de produção e “analisa a situação, o papel e o sentido da situação camponesa num 

                                                           
39 Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização, op. citado na bibliografia. 
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contexto de globalização, em particular aquele dos ‘impérios’ dos mercados agrícolas e das 

multinacionais da agroindústria” (Sabourin, 2008, p. 01). Segue o autor argumentando, em 

resenha sobre o citado livro, que o processo de recampesinização é considerado como uma das 

alternativas às crises econômicas, sociais, alimentares e ecológicas, crises estas que resultam 

inevitavelmente na globalização capitalista dos mercados e dos sistemas agrícolas de produção. 

Neste processo a participação dos agricultores e agricultoras no processo de formulação, 

negociação e implementação de políticas públicas é de fundamental importância. Dois 

exemplos são aqui elucidados: o primeiro exemplo sobre participação protagonista vem da 

região Sul, mais precisamente do estado do Rio Grande do Sul. Quanto mais frequente foi a 

participação dos agricultores em redes locais e regionais de apoio à agricultura familiar e 

camponesa, maior foi o contato com vizinhos, amigos, especialistas, técnicos e políticos, e mais 

engajados eles se tornaram, o que resultou em mais visibilidade aos seus negócios familiares 

(Matei et al., 2017); e, o segundo exemplo vem do Semiárido nordestino. Petersen e Silveira 

(2017) sugerem que a participação das famílias agricultoras é um fator-chave e indispensável 

para o sucesso multidimensional de seus empreendimentos baseados no manejo dos 

agroecossistemas. Afirmam, assim, que o protagonismo das famílias é imprescindível para seu 

desenvolvimento social e económico. 

 

4.2.3. A produção e a comercialização vistos como problemas seculares no Semiárido 

brasileiro. 

 

Historicamente a comercialização de produtos da agricultura familiar no semiárido foi 

dominado por um sistema de mercado composto por pequenos intermediários, chamados 

localmente de atravessadores que revendiam a médios e grandes atacadistas regionais. Tal 

situação contribuiu para desvalorizar os preços dos produtos ao nível de propriedade e, como 

consequência, a renda dos agricultores (Meirelles, 2004). Assim como os processos produtivos, 

o incentivo ao desenvolvimento de mercados locais e regionais, não foram seriamente 

priorizados pelas políticas públicas de fortalecimento da Agricultura familiar e camponesa 

(Schmitt & Tygel, 2009) de forma a ampliar suficientemente a capacidade de gestão e de 

controle social por parte das famílias agricultoras e dos consumidores sobre os processos de 

comercialização. Acabar com a rede de comerciantes atravessadores e promover comércio 

direto das famílias também nunca foi prioridade do governo, nem das instituições públicas de 

fomento agrícola ou de extensão rural. 
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O problema histórico da produção e comercialização agrícola familiar no Semiárido 

pode ser ilustrado pelo exemplo a partir de um dos sistemas de produção mais importantes e 

conhecidos na região: aquele composto por algodão, pastagem e gado, e a lavoura de 

subsistência, nomeadamente as culturas de milho e feijão. O algodão Mocó arbóreo40 de fibra 

longa, era a cultura económica mais importante. Mantinha-se produtiva por até cinco anos e era 

pouco suscetível ao ataque de pragas e doenças (Barbosa, 2017). O rápido crescimento da 

produção do algodão fez surgir um sistema de exploração dos pequenos produtores pelos 

grandes fazendeiros. Estes se tornaram intermediários comerciais de grandes empresas inglesas 

que controlavam o valor de mercado da pluma (Silva, 2003; Araújo, 2014). 

No início dos anos 1980 o ataque devastador de um inseto conhecido como bicudo do 

algodoeiro41 provoca o desaparecimento do algodão dos sistemas de produção agrícola e 

pecuário, causando a perda da mais importante fonte de renda para as famílias agricultoras 

(Araújo, 2012, citada por Delgado e Bergamasco, 2017, p. 72). Um prejuízo enorme para a 

economia regional, pois o desaparecimento deste sistema agrícola produtivo provoca o 

desemprego de milhões de pessoas em toda a fileira produtiva que extrapolava o Semiárido 

(Araújo, 2014). Restaram como alternativas ao algodão, as culturas de feijão e milho também 

sujeitas aos preços ditados pelos comerciantes intermediários, para suprir as necessidades de 

geração de renda, caracterizando, mais uma vez, uma “relação historicamente excludente do 

mercado capitalista” (Pires, 2011). 

A problemática socioeconómica que envolvia os processos de comercialização de 

produtos da agricultura familiar e camponesa, agravava a condição de pobreza de milhares de 

famílias que dependiam deste mercado para sobreviver. Muitas, durante o período de 

entressafra, tinham que comprar os mesmos produtos (principalmente feijão e milho), vendidos 

durante a safra, para alimentar-se e alimentar seus animais. Embora muitos questionassem 

porque eles não armazenavam, havemos que considerar pelo menos dois fatores 

condicionantes: i) o endividamento era um dos principais fatores que os forçavam a vender, 

mesmo que por baixos preços, à época da safra, para pagar dívidas (Caporal & Petersen, 2012; 

Grisa, 2012; Piraux & Bonnal, 2011); e, ii) a incapacidade de armazenar grãos e forragem que 

os possibilitassem aguardar melhores preços, bem como manter o estoque de alimentos para 

                                                           
40 Segundo o banco de dados do Royal Botanic Gardens, Kew o nome científico do Algodão arbóreo Mocó é: Gossypium marie-galante G.Watt, 
e é um sinónimo de Gossypium hirsutum L. Fonte: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831160. Acesso em: 15.04.2018. 

41 O bicudo é um inseto-praga do algodoeiro que provoca enormes prejuízos àquela cultura pelos danos que causa (no botão floral) e é de difícil 

controle devido a sua rápida infestação. Foi descrito por C. H. Boheman em 1843 como Anthonomus grandis. O bicudo foi noticiado pela 
primeira vez no Brasil em fevereiro de 1983, no município de Campinas-SP, oriundo dos Estados Unidos da América do Norte (Barbosa, 

2017). 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831092
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831160
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consumo próprio e para os animais domésticos (Grisa, 2012; Grisa, Schmitt, Mattei, Maluf, & 

Leite, 2011).  

As crises vivenciadas por uma classe social são consequências de crises globais, 

“provocando desemprego massivo, recessão econômica, quebra de bancos, endividamento 

insuportável dos Estados e gerando sofrimento, miséria e desespero” (Löwy, 2013, p. 1). Tais 

consequências foram (e ainda são) vivenciados também no Brasil, com agravamento no 

Semiárido, em razão dos sérios problemas sociais e ambientais que atingem frontalmente a 

agricultura familiar e camponesa, submetendo as populações rurais a situações de pobreza e 

miséria, causadas por migração rural forçada (Wanderley, 2001), mas também a situações de 

alta exposição física a agrotóxicos usados muitas vezes de forma indiscriminada na agricultura 

moderna (Faria, Fassa, & Facchini, 2007) cujos efeitos são sentidos em maior escala pelas 

famílias agricultoras, enquanto problema socioambiental. 

 

4.2.4. Os agroquímicos como agravantes da crise social e ambiental da agricultura 

familiar e camponesa. 

 

Citando as publicações mais recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

e a Organização Mundial de Saúde (OMS), Faria et al. (2017) destacam que ocorriam 

anualmente “70 mil intoxicações agudas e crônicas” (p. 26), entre trabalhadores de países em 

desenvolvimento e que estas evoluíam para óbito. Em sua análise registaram também que pelo 

menos sete milhões de doenças agudas e crónicas, não-fatais, ocorriam em consequência do uso 

de pesticidas, os quais, segundo estudos realizados no Brasil e em outros países, resultaram em 

“elevados custos para a saúde humana, ambiental e até mesmo em perdas econômicas na 

agricultura” (p. 26). 

Olhando o problema da intoxicação por venenos agrícolas no país como um todo é 

importante registar que entre 1999 e 2009 foram notificados pelo SINITOX42, cerca de 62 mil 

intoxicações pelo conjunto de produtos tóxicos de uso agrícola. Isto significa um número de 

5.600 intoxicações por ano, equivalente a uma média de 15,5 intoxicações diárias, ou uma a 

cada 90 minutos no país. É importante registar que no mesmo período “houve 1876 casos de 

morte por intoxicação com agrotóxicos registados pelo SINITOX. Isto significa que foram 

cerca de 170 mortes por ano” (Bombardi, 2011) em média. A autora, com base em dados de 

                                                           
42 O SINITOX é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas do Ministério da Saúde (MS), localizado na Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) (Bombardi, 2011), no Rio de Janeiro. O SINITOX era composto, já no ano de 2007, por 36 Centros de Informação e 

Assistência Toxicológica (CIT), localizados em 19 estados brasileiros e também no Distrito Federal (Faria et al., 2007). 
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intoxicação por agrotóxicos na região Nordeste, levanta a “hipótese de muitas delas terem sido 

consequência de tentativas de suicídio” (p. 13), justamente porque há uma alta referência de 

mortes, embora o Nordeste não seja a região com mais casos de intoxicação registados pelo 

referido sistema. 

Analisando dados da exposição ocupacional aos agrotóxicos em um grupo assistido por 

uma unidade de saúde em Cajazeiras, no estado da Paraíba, Cerqueira et al. (2010) constataram 

que 30% dos trabalhadores do distrito de Engenheiros Ávidos43 apresentavam manifestações 

clínicas causadas pelo uso e manipulação de agrotóxicos. Os sinais e sintomas mais evidentes 

foram: cefaleia e náuseas (58,3%); intoxicações e tonturas (16,7%); e boca-seca (8,3%). Tais 

manifestações clínicas são “inerentes à toxicidade de cada agente, lembrando do axioma da 

toxicologia, quanto maior o tempo de exposição, maior a intensidade das manifestações clínicas 

devido à toxicidade” (Cerqueira et al., 2010).  

Este breve quadro sobre a problemática do uso de agrotóxicos na agricultura sugere que 

há uma dimensão global do problema com sérios efeitos para o ambiente, a economia, a 

biodiversidade, e, principalmente para a saúde das pessoas que mantêm qualquer forma de 

contato com tais produtos, desde quem os fabrica até quem os consome à mesa como resíduos 

nos alimentos. Estima-se que no Brasil o uso de agrotóxicos tenha causado vítimas fatais, 

abortos, fetos com má-formação, câncer, suicídio, dermatoses e outras doenças (Cerqueira et 

al., 2010). WHO (1990, citado por Cerqueira et al., 2010) indica que a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), “registou 20.000 óbitos/ano em consequência da manipulação, inalação e 

consumo indireto de agrotóxicos, nos países em desenvolvimento, como o Brasil” (p. 18). 

Presume-se que milhões de agricultores são intoxicados anualmente no mundo e mais de 20 mil 

morrem em consequência da exposição a agrotóxicos, a maioria em países em 

desenvolvimento, segundo Cerqueira et al. (2010). 

Dada esta leitura de problemática, a esta altura do texto é importante chamar a atenção 

para duas questões, antes da estruturação das evidências encontradas e resultados deste estudo 

de caso:  

i) Tornar clara a necessidade de valorizar, nos capítulos subsequentes, uma composição 

de evidências e de resultados vinculados a este quadro conceitual, bem como aos 

objetivos e aos recortes temático-conceituais anteriormente elaborados;  

                                                           
43 Engenheiros Ávidos constitui-se num polo de agricultura irrigada às margens do Açude Piranhas, com alto índice de uso de agrotóxicos nas 

lavouras (Cerqueira et al., 2010). Segundo a página Wikipedia, é um distrito do município de Cajazeiras, estado da Paraíba, Brasil, que foi 
criado pelo parágrafo único da lei estadual 424, dEde outubro de 1915, tornando-o polo de cultivos com a técnica de irrigação e forte uso de 

insumos químicos. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro_%C3%81vidos. Acesso em 30.11.2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro_%C3%81vidos
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ii) A literatura e documentos citados reforçam os depoimentos recolhidos nas entrevistas, 

os quais provêm de pessoas conhecedoras do fenómeno estudado, permitindo fazer 

exercícios de triangulação das informações.  

E, portanto, os dois capítulos seguintes abordam as evidências descobertas e os 

resultados obtidos neste estudo de caso, tendo como base referencial os objetivos e as perguntas 

de investigação que o orientam. Um elemento comum aos dois capítulos é a valorização dos 

depoimentos obtidos nas 31 entrevistas. Este procedimento intencional de recolha de dados e 

informações, como explicado na metodologia, permitiu aprofundar o conhecimento sobre o 

fenómeno investigado.
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5. Evidências Descobertas: Relações Intra e Interorganizacionais e 

Comunicação em Rede Influenciando Políticas Públicas para a 

Agricultura Familiar e Camponesa 
 

 

 

Neste capítulo busca-se elucidar as evidências encontradas neste estudo a partir do que 

foi sendo descoberto nas entrevistas semiestruturadas, nomeadamente nos depoimentos 

concedidos pelos entrevistados, os quais foram reforçados pela literatura e pelo questionário 

complementar. Ele justifica-se, portanto, pela necessidade de articular as evidências às 

principais perguntas de investigação organizadas no objeto deste estudo e, para efeito didático, 

foi dividido em quatro partes com os seguintes destaques: i) evidencia e busca perceber quais 

as relações entre a ação social das agências de cooperação internacional no Semiárido, com 

seus grandes propósitos e orientações mundiais; ii) destaca as redes sociotécnicas e os 

movimentos sociais como atores sociais coletivos importantes para as lutas e conquistas 

empreendidas pela sociedade civil organizada para a transformação social no campo; iii) 

atualiza o debate sobre políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa e analisa o 

surgimento de um novo paradigma de convivência com o Semiárido em substituição ao antigo, 

de combate à seca; iv) introduz os conceitos de cocriação, coprodução e coevolução de 

processos no contexto da agricultura familiar e camponesa enquanto setor produtivo, 

económica e ecologicamente importante para a sociedade do Semiárido. Analisa a 

agroecologia, enquanto ciência, prática e movimento social como disciplina organizadora das 

reflexões sobre a viabilidade técnica, económica e ambiental das melhores práticas e técnicas 

sustentáveis e resilientes de produção e comercialização.  
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5.1. A Cooperação Internacional para Além da Rede Mundial Oficial de 

Promoção ao Desenvolvimento 

 

 

 “No hay mejor prueba del progreso de la civilización  

que el progreso del poder de cooperación” 

John Stuart Mill44 

 

Para compreender a importância da cooperação internacional no processo de influência 

na agricultura familiar do Semiárido brasileiro é necessário perceber o contexto em que foi 

criado o sistema de cooperação internacional como rede global de ajuda aos países em 

desenvolvimento. Portanto, neste capítulo daremos foco aos processos de cooperação 

internacional protagonizados por Agências de Cooperação Internacional (ACI), também 

denominadas de Organizações Não Governamentais de Desenvolvimento (Barzola & Sticco, 

2009; Pessina, 2012), com prioridade para o contexto europeu.  

Faz-se necessário, também, buscar os fundamentos e tecer comentários sobre os vários 

mecanismos de cooperação internacional, enquanto sistema global de ajuda estabelecido, mais 

fortemente, logo após a II Guerra Mundial (Kraychete, 2012; Pessina, 2014), cuja referência 

encontra-se relativamente bem documentada, incluindo a sua evolução prática e de eficácia 

verificada ao longo dos Fóruns de Alto Nível da Ajuda Internacional, nomeadamente de 

Monterrey a Busan (“De Paris a Acra: a eficácia da ajuda e a eficácia do desenvolvimento,” 

2011; Kraychete, 2012). E, por fim, problematizar o tema da cooperação internacional no 

contexto do Brasil, (Bava et al., 2011) principalmente da região Semiárida rural, aproximando-

o ao objeto desta investigação.  

A cooperação internacional para o desenvolvimento pode ser definida como um sistema que 

articula a política dos Estados e atores não governamentais, um conjunto de normas difundidas 

(ou, em alguns casos, prescritas) por organizações internacionais e a crença de que a promoção 

do desenvolvimento em bases solidárias seria uma solução desejável para as contradições e as 

desigualdades geradas pelo capitalismo no plano internacional (Milani, 2012, p.  211). 

                                                           
44 Filósofo e economista britânico. É considerado por muitos como o filósofo de língua inglesa mais influente do século XIX. In. Chiani, A.M. 

(2009) – p. 5. 
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Pessina (2012) afirma que o termo cooperação internacional é bastante abrangente e 

cada vez mais discutido no âmbito do atual debate sobre as relações internacionais. A autora 

destaca dois tipos socialmente definidos de cooperação internacional para o desenvolvimento: 

i) a CID, via organismos bilaterais de cooperação, também chamada de “cooperação 

internacional oficial”, que se inicia no pós II Guerra Mundial, ainda na década de 1950 (Bava 

et al., 2011; Milani, 2012; Pessina, 2012, 2013, 2014). Estabelece acordos de cooperação, 

normalmente bilaterais, também chamados de oficiais, por se firmarem entre governos e países 

diferentes, normalmente entre países do hemisfério Norte com países do hemisfério Sul, mas 

também, entre países do mesmo hemisfério a exemplo da cooperação Sul-Sul (Kraychete et al., 

2013); e ii) a CING levada a cabo por diferentes ONGD (Pessina, 2014), também chamadas de 

Agências de Cooperação Internacional – ACI, neste trabalho.   

Segundo a Agência de Cooperação Internacional alemã, Bröt für die Welt [BfW] (2014), 

desde que foi criada, a cooperação internacional tem vivenciado mudanças constantes, 

especialmente a partir dos anos 1990, influenciadas pelas mudanças nos contextos políticos, 

econômicos e sociais, mudanças estas de carácter globalizado. Acrescenta a mesma agência, no 

documento Ação e Transformação: uma contribuição ao debate sobre monitoramento e 

avaliação de projetos sociais, que o modo como a cooperação internacional, executada pelas 

agências não governamentais, operava, passou por alterações, mas não perdeu o foco de 

promoção da solidariedade entre os povos e a justiça social e ambiental. 

Ayllón (2006) desenvolveu um estudo sobre a evolução histórica e as dimensões do 

SICD45 no qual o autor sugere que o termo mais adequado para expressar a dinâmica do SICD, 

é cooperação ao desenvolvimento, porque se refere “não só à meta explícita do 

desenvolvimento como também a uma iniciativa comum entre doador e recetor” (p. 6), fazendo 

referência à relação de doação e receção de recursos, e outras formas de cooperação levadas a 

cabo, historicamente, por países ricos, do Norte, e países pobres do Sul, nesta ordem. 

  

                                                           
45 Um “quadro” de definições dos componentes do SICD, sistematizadas por Ayllón (2006), encontra-se no Anexo 06, para efeitos de 

aprofundamento no tema. 
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Quadro 2. 

Principais características da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

Características Descrição de cada característica 

Origem/tipo Público: administrações nacionais, regionais e locais de países doadores. Privado: 

recursos próprios de indivíduos, empresas ou associações, etc. 

Tipos de 

cooperação e 

atores implicados 

Multilateral: agências, instituições ou organizações governamentais autônomas.  

Bilateral: administrações públicas ou organizações de desenvolvmento sem status 

oficial.  

Descentralizada: administrações públicas regionais e locais. 

Não-governamentais: organizações de desenvolvimento não-governamentais.  

Empresas: empresas que fornecem assistência técnica e transferência de tecnologia. 

Características 

dos fundos 

Reembolsável, a cooperação deve ser devolvida na forma de dinheiro ou em espécie.  

Não reembolsável, a cooperação é feita a fundo perdido (fundos não retornáveis). 

Nível de 

concessionalidade 

Ajuda vinculada. Condiciona o destinatário à compra exclusiva de bens e serviços do 

país doador.  

Ajuda não vinculada. Não condiciona o destinatário à compra exclusiva de bens e 

serviços do país doador. 

Natureza da 

cooperação 

Financeiro: transferência real de fundos para o destinatário. 

Não financeira: transferência de conhecimento, tecnologia, materiais, intercâmbios 

culturais, desportivos, etc. 

Adaptado de Duarte-Herrera (2014, p. 119) – Tradução livre do autor. 

 

O quadro 2 acima constitui-se numa importante síntese do conjunto de características 

da CID, a partir do qual se pode perceber as diferenças entre uma e outra modalidade de 

cooperação e de se ter ideia em qual tipo de cooperação se deve priorizar nos processos de 

busca de parcerias e de relações interorganizacionais. 

 

5.1.1. A cooperação internacional para o desenvolvimento: um sobrevoo pela história. 

 

Um primeiro ponto a destacar sobre a CID é o que aconteceu em Bretton Woods quando 

as potências capitalistas vencedoras da Segunda Guerra Mundial, criaram o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas (ONU), declarando 

por finalidade fomentar o desenvolvimento e preservar a paz mundial (Kraychete, 2012; 

Pessina, 2014). Surgia, então, o SICD (BfW, 2014; Pessina, 2012). O passo seguinte foi a 

criação do Plano Marshall de reconstrução da Europa Ocidental, denominado oficialmente de 

European Recovery Program o qual beneficiou inicialmente, apenas 16 países europeus 

(Duarte-Herrera & Parias, 2014; Kraychete, 2012). 
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Para coordenar o Plano Marshall foi criado em 1947 a Organização para a Cooperação 

Econômica Europeia (OCEE), que posteriormente, com a entrada dos Estados Unidos e do 

Canadá em 1961, se transformaria na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Em 1960, foi criado o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD), como 

um dos dois grandes departamentos que compõem a OCDE, responsável por monitorar a ajuda 

de cada doador, assim como desenvolver os princípios relacionados à sua eficiência e 

aplicabilidade (BfW, 2014 p. ). 

A criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) marca o início dos 

processos de cooperação para o desenvolvimento ao final da década de 1950 mas somente no 

início dos anos 1960, países da América Latina começam a fazer parte do programa dos EUA 

para a cooperação econômica e social, Aliança para o Progresso (Otálora-Sevilla & Rouvinski, 

2013). 

A CID ganha visibilidade global ao final dos anos 1960, quando as organizações 

internacionais e governos nacionais repensam os rumos do desenvolvimento tal como 

idealizado e implementado logo depois da Segunda Guerra Mundial (Kraychete, 2012). Na 

mesma década desenvolviam-se iniciativas de cooperação internacional não governamental, 

também denominadas agências não governamentais de cooperação internacional.  

Segundo Luz e Wolff (2011) as ACIs, no Brasil e na América Latina, assumiam, pelos 

idos dos anos 1970, o discurso político da defesa dos direitos humanos, da liberdade, da 

democracia, em razão da instalação de regimes ditatoriais militares repressivos de direita e 

extrema direita46 que não hesitavam em prender, torturar e eliminar militantes de esquerda, 

estudantes, operários e religiosos, incluindo aqueles defensores das causas camponesas, como 

se pode ler em reportagem do Jornal do Brasil47 de maio de 2018. O texto-fonte da reportagem 

pode ser lido também em Inglês, no sítio web “office of the historian”, do Departamento de 

Estado dos EUA, listado como Memorando 9948. A maior parte dos entrevistados afirma que a 

restauração da democracia e a reconstrução do processo de garantia de Direitos Humanos foram 

os grandes temas que atraíram a cooperação internacional não governamental, principalmente 

                                                           
46 Sobre as ACIs falaremos mais pormenorizadamente no subcapítulo seguinte, situando-as no contexto da ajuda ao desenvolvimento, e, no 

caso do Brasil, evidenciando o apoio ao desenvolvimento da Agricultura Familiar e Camponesa no Semiárido. 

47 O Jornal do Brasil (Vs on-line) traz como manchete de capa: “Ex-presidente Geisel autorizou execuções durante ditadura, diz CIA” numa 

alusão ao penúltimo presidente do regime ditatorial civil-militar (1964-1985). Fonte: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/05/10/ex-

presidente-geisel-autorizou-execucoes-durante-ditadura-diz-cia/ - Acesso em 10.05.2018. 

48 Department of the State, EUA - Office of the historian - 99. Memorandum From Director of Central Intelligence Colby to Secretary of 

State Kissinger - Fonte: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99. Acesso em 10.05.2018. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/05/10/ex-presidente-geisel-autorizou-execucoes-durante-ditadura-diz-cia/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/05/10/ex-presidente-geisel-autorizou-execucoes-durante-ditadura-diz-cia/
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99
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a europeia, por acreditarem que esta seria uma forma de intervenção em busca da redução de 

desigualdade e de pobreza. 

Com o fim da Guerra Fria no início da década de 1990 a cooperação internacional para 

o desenvolvimento se converte em um dos temas-chave para as relações bilaterais e 

multilaterais entre os países do Sul e do Norte (Otálora-Sevilla & Rouvinski, 2013). Será na 

primeira metade da década de 1990, depois das políticas de ajustes e de reconfiguração do 

Estado implementadas no decorrer dos anos 1980, sob a égide das condicionalidades colocadas 

por agências internacionais aos países devedores, que Organizações Internacionais, com o 

Banco Mundial à frente, passam a defender reorientações no ideário que conduz as políticas de 

desenvolvimento com uma nova abordagem da questão social (Kraychete, 2012). 

González-Norris e Jaworski (1990, citados por Guareshi, 2011) afirmam que a 

cooperação internacional é um conceito que se define como “um esforço conjunto de dois ou 

mais países, ou de instituições de dois ou mais países, em busca de alcançar objetivos de 

interesse comum” (p. 10), podendo tais objetivos “não serem os mesmos para ambas as partes, 

desde que os benefícios em função de seus respetivos interesses sejam equivalentes” 

(Guareschi, 2011, p. 10).  

No livro La cooperación internacional: herramienta clave para el desarrollo de nuestra 

región (referindo-se à América Latina) coordenado por Ana María Chiani e Juan Scartascini, 

em 2009, outra definição sobre cooperação internacional é elaborada já no capítulo introdutório, 

e está redigida como “ações realizadas por estados-nações ou organizações desses atores 

subnacionais ou ONGs de um país, com outros desses atores pertencentes a outro país, para 

alcançar Objetivos comuns a nível internacional e / ou nacional de um ou mais atores” (Socas 

& Hourcade, 2009, p. 21). Há outras definições na literatura consultada e nos documentos 

referenciais, porém as duas acima parecem ser aquelas que mais elementos trazem para 

alinhamento com o objeto desta investigação. 

A literatura científica e a documentação especializada demonstram, portanto, a 

relevância da CID, enquanto movimento globalizado promotor de ajuda de diversas naturezas 

para as nações, desde as mais pobres e em situações de risco, até aquelas em vias de 

desenvolvimento e de economia emergente. Em dias atuais a maioria das consultas à literatura 

nos remete, invariavelmente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, instituídos pelos 

países membros da ONU em setembro de 2015. Logo na introdução, parágrafo terceiro, página 

seis, ficam claras as intenções da ONU com o lançamento da agenda 2030 que contém 17 metas 

e 232 indicadores: acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares; combater desigualdades 
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dentro e entre países; construir paz; proteger os Direitos humanos; promover a igualdade de 

gênero e empoderar meninas e mulheres; garantir a proteção do planeta e seus recursos naturais 

a longo prazo; garantir condições para o desenvolvimento sustentável, prosperidade e trabalho 

digno para todos (UN, 2015).  

Um problema não abordado pela ONU é como fazer tudo isso em todo o mundo. Não 

está claro quais são os passos e os recursos a serem empregados, bem como as capacidades a 

serem mobilizadas. O boletim de junho de 2017 da Organização para a Cooperação ao 

Desenvolvimento Econômico, sobre a Agenda de Desenvolvimento 2030, o roteiro mundial 

para acabar com a pobreza, desigualdade e injustiça até aquele ano, nos mostra que o progresso 

é lento e os dados necessários para analisar o avanço dos indicadores, da referida agenda, são 

incompletos (OECD, 2017). 

Entretanto, não é objetivo deste estudo aprofundar questões relativas à natureza da CID, 

mas compreender a influência das relações interorganizacionais constituídas por OSCs no 

Semiárido e apoiadas pela cooperação internacional, nas políticas públicas para a agricultura 

familiar e camponesa. Portanto, restringir-nos-emos a relatar e interpretar alguns dados 

relacionados à CID no contexto do sistema global de ajuda internacional para o 

desenvolvimento. 

Segundo OECD (2017) “apenas 37 países possuem leis estatísticas que atendem aos 

padrões da ONU e não surpreende, portanto, que não existam dados para dois terços dos 

indicadores dos ODS”. Ora, se não existem dados para mais de 60% dos indicadores ODS 

parece muito provável que o cumprimento dos próprios ODS esteja comprometido, pelas 

dificuldades impostas, começando pela dificuldade de planear ações nos países, dificuldade esta 

seguida dos sérios desafios de acompanhamento, monitoramento e avaliação das referidas 

ações. 

Dados preliminares mostram que em 2016, a Ajuda Oficial para o Desenvolvimento 

(AOD) líquida atingiu outro pico, de US$ 142,6 biliões, ou 0,32% da renda nacional bruta, 

impulsionada em parte pelo aumento dos gastos com os custos de refugiados. Entretanto, a 

ajuda programável por país e os fluxos para os países menos desenvolvidos, incluindo os 

pequenos estados insulares em desenvolvimento estão diminuindo. Mas o percentual de 

assistência humanitária e ajuda viabilizada através do sistema multilateral, e organizações da 

sociedade civil, aumentou (OECD, 2017, p. 14).  
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Analisando o status das tendências financeira e política da ajuda, entre 1970 e 2015, 

monitorado pelo CAD, a OECD (2017) publica um gráfico que mostra a tendência de aumento 

do volume de cinco fontes de recursos globais em cinco categorias (Anexo 08, Figura 39). 

Dos destaques sobre o desenvolvimento financeiro e político ponderados por OECD 

(2017)49, cabe um comentário sobre o último que sugere a implementação de ações e esforços 

compartilhados para se alcançar os quatro princípios da eficácia no desenvolvimento: 

propriedade, foco nos resultados, parcerias, transparência e responsabilidade compartilhada. 

 

5.1.2. A cooperação internacional não governamental (CING). 

 

A CING aqui denominada assim, pelo caráter institucional não oficial a elas conferido 

(Pessina, 2012, p. 3), é realizada por ONGD (Barzola & Sticco, 2009), as quais surgiram ao 

final dos anos 1950, após a Segunda Guerra Mundial, na Europa, como movimentos religiosos 

ou humanistas seculares, defendendo um modelo de desenvolvimento diferente daquele 

realizado pela cooperação internacional oficial de seus países (Pessina, 2012, p. 19). 

Entre os anos 1960 e 1980 a CING fortaleceu movimentos sociais e iniciativas de 

Educação Popular no Brasil, apoiando as lutas destes movimentos contra os modelos de 

desenvolvimento e políticas econômicas e sociais excludentes, incluindo o apoio às CEBs 

(Delgado & Bergamasco, 2017; Goss & Prudencio, 2004; Haddad, 2014; Lavalle, Castello, & 

Bichir, 2008), também chamadas por Viana (2015) de comunidades de base. A “presença sem 

igual” da CING, nomeadamente de uma Agência do Reino Unido, a CAFOD, entre os pobres 

e comunidades de base na América Latina, está fortemente ligada às parcerias, “dentro dos 

canais de cooperação católicos, inicialmente com clérigos e assessores que apoiavam 

movimentos sociais no continente desde a década de 1970, e posteriormente com os próprios 

movimentos que se institucionalizam enquanto organizações” (Viana, 2015, p. 232). Tal apoio 

foi fundamental para fortalecer a mobilização popular e os processos de redemocratização na 

América Latina, incluindo o Brasil, que passava por um período de governo totalitário 

antidemocrático (Haddad, 2014; Pessina, 2012). “As agências internacionais contribuíram para 

que a participação social tenha sido construída como um dos princípios organizativos centrais 

                                                           
49 • A assistência oficial ao desenvolvimento (ODA) atingiu o recorde histórico de US $ 142,6 bilhões em 2016, representando 0,32% do 

rendimento nacional bruto; • A ODA dobrou desde a virada do século e em 2016 aumentou 8,9% em termos reais em comparação com 2015; 
• Os gastos com ajuda a refugiados internos aumentaram 27,5% em termos reais para US $ 15,4 bilhões em 2016; • Cooperação multilateral 

operação aumentou para US $ 41 bilhões em 2016, representando 28% do total da AOD líquida; • A percentagem de empréstimos concessionais 

aumentou na última década, de 10% da APD bilateral bruta em 2005 para 16% em 2015; • A assistência humanitária aumentou de 9% para 
13% da APD bilateral bruta entre 2010 e 2015; • A qualidade da ajuda está melhorando, mas ainda há muito a ser feito para alcançar os quatro 

princípios da eficácia no desenvolvimento: Propriedade, foco nos resultados, parcerias, transparência e responsabilidade compartilhada. 
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dos processos de gestão no âmbito local” (Milani & Loureiro, 2013, p. 236). Esta situação 

constatada pelos investigadores, num município do estado do Rio de Janeiro, se configura 

também no contexto do Semiárido brasileiro. 

Segundo Pessina (2013) nas décadas de 1950 e 1960, as organizações parceiras da 

Alemanha (enquanto exemplo) tinham um perfil predominantemente assistencialista e seus 

recursos eram direcionados principalmente para obras ecumênicas de caridade, lares de anciões, 

escolas e hospitais. Este caráter assistencial das ONGD europeias é relatado nos depoimentos 

de pessoas entrevistadas50. Segue a autora, argumentando que a partir da década de 1960 

ocorreu uma politização das organizações parceiras do Hemisfério Sul, a cada ano mais 

acentuada, o que resultou em denúncias sobre as mazelas causadas pelo modelo de 

desenvolvimento adotado pelos governos e pelas estruturas sociais injustas de seus países. Este 

movimento de denúncias51 influenciou as agências ecumênicas alemãs, tornando-as também 

mais politizadas (p. 17).  

Tal pensamento é corroborado por Haddad (2014) quando amplia essa abordagem para 

outros países da Europa, numa análise da cooperação internacional a partir de processos e 

programas de educação popular. Não somente estes dois autores, mas também outros aqui 

citados (Campolina, 2011; Edwards, 1999; Pessina, 2013; Socas & Hourcade, 2009; Toni, 

2010; Viana, 2015) produziram documentos importantes relacionados com a ajuda 

internacional executada por agências, aos diferentes setores de desenvolvimento no Brasil, tanto 

em áreas urbanas como em áreas rurais, sendo estas últimas as áreas de interesse neste trabalho 

de investigação. 

 “No Brasil a cooperação internacional tem uma longa e importante história.” É o que 

afirma a representante da Fundação Ford no Brasil, Ana Toni quando se refere à cooperação 

feita por organizações não governamentais internacionais dos EUA e Europa, nomeadamente 

as fundações privadas, a exemplo das Fundações Ford, Kelloggs, Rockfeller e MacArthur, ou 

de organizações não-governamentais internacionais como OXFAM-GB (ONG Britânica de 

Cooperação Internacional), NOVIB (Organização Holandesa de Cooperação ao 

Desenvolvimento), ICCO (Interchurch Coordination Comimttee Development Aid), EZE 

                                                           
50 A exemplo das entrevistas: E 01 ACD, E 06 ACI, E 07 CIQ, E 12 ACI, E 16 CIQ, E 17 RST, E 18 OSC, E 23 OSC, E 24 ACD, E 27 ACD, 
E 28 ACI, E 30 CIQ. 

51 Um dos líderes brasileiros deste movimento foi Paulo Freire, educador brasileiro internacionalmente conhecido pelo posicionamento político, 

contrário ao golpe civil-militar de 1964, mas, principalmente, pelo seu método revolucionário de educação e alfabetização. Exilado na Suíça e 
trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas, Paulo Freire, e outros exilados do Brasil e de países da América Latina, ampliaram a influência 

mencionada pela autora, para outros países da Europa. 
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(atualmente Bröt für die Welt), Conselho Mundial de Igrejas, ACTIONAID, entre outras (Toni, 

2010).  

Neste contexto é importante destacar que a busca pela eficácia da cooperação para o 

desenvolvimento influencia o apoio a projetos e à forma como estes são executados e avaliados. 

E portanto, foram realizados, desde meados dos anos 1990, uma série de eventos de formação 

dos quadros técnicos de organizações parceiras, com o objetivo de contribuir para o 

fortalecimento das capacidades dessas organizações, nos países do Sul, assegurando também 

às agências, melhores condições de interação no âmbito da cooperação (BfW, 2014). A série 

de entrevistas aqui realizadas revela que as ACIs sempre tiveram cuidado com os temas 

influenciadores e com o próprio peso impositivo que poderia ter o discurso de um oficial de 

programa, ou da própria coordenação da agência, sobre o plano de trabalho de uma organização 

local. Sobre este assunto um depoimento em especial revela que a imposição dava lugar ao 

debate sobre os temas a serem incorporados nos programas das organizações locais: 

Pelo menos da minha parte e da minha vivência nunca houve uma imposição, de facto, como 

uma imposição determinada pelas duas agências em que trabalhei e de outras duas que 

assessorei. E sim um trabalho de educação, repito, das quatro. Numa delas, fiz um trabalho de 

consultoria na área de gênero e agricultura familiar, que durou quatro anos, com o objetivo de 

que as parceiras no Semiárido chegassem à conclusão que a temática gênero era importante 

não somente tematicamente, mas na prática, na discussão cotidiana das relações de gênero, 

tanto na organização, quanto nas comunidades, nos projetos. Como a formação em gênero foi 

valorizada por essas quatro agências, foi mais fácil que as pessoas se conscientizassem e 

apoiassem a temática como uma coisa sua. Dei aqui o exemplo do tema gênero, porém, sim, 

havia uma intencionalidade das agências de trazer alguns temas só que não era imposto. Era 

discutido. Nas quatro agências os temas trazidos para o debate foram: gênero, Direitos 

Humanos (DH), consciência sobre DH, economia local, meio ambiente… e que estes temas 

fossem discutidos a partir de abordagens locais, da cultura local (E 14 CIQ).  

Este depoimento retrata bem o cuidado que as agências tinham com a introdução de 

temas e sugere que as agências acompanhavam as discussões e acordos que eram construídos 

nos fóruns de alto nível da ajuda internacional. Por exemplo o tema gênero foi tratado no 

documento do Consenso de Monterrey como igualdade entre homens e mulheres, e destacado 

que para se ter desenvolvimento sustentável no mundo inteiro, seria necessário mover esforços 

para promover a igualdade entre homens e mulheres numa dimensão humana (ONU, 2002), 

uma recomendação originada na nova agenda de desenvolvimento dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milénio, das Nações Unidas, cuja ênfase é a luta contra a pobreza, e, sendo 

assim, está propondo novas prioridades da ajuda, mais relacionadas com os problemas expostos 

pela globalização (Ayllón, 2006). Segundo este investigador “muitos pensam que a nova 

agenda é o resultado de uma revisão dos interesses nacionais dos doadores que, de forma 

gradual, vão incorporando essas questões” (p. 15). 

Outro profissional entrevistado traz à tona o debate sobre os conflitos em torno do tema 

género, que em muitos casos, foi introduzido ou sugerido pelas agências de cooperação 

internacional. Ele argumenta que: 

Apesar dos avanços claramente identificados no âmbito do trabalho das organizações e redes 

feministas assessoras de agriculturas familiares, o tema género sempre esteve evidente no 

trabalho de campo, em parte, por insistência da agência, encontrando, em alguns casos, 

resistência por parte de algumas ONGs (E 16 CIQ). 

Indagado sobre as formas de contato promovidas pela agência em que trabalhou ele 

afirma que a questão de gênero foi um tema que propiciou grandes oportunidades de contato, 

destacando que nunca foi fácil discuti-lo no contexto da Agricultura familiar e camponesa no 

Semiárido, e assume que boa parte das dificuldades eram resultantes da forte veia machista 

existente nas organizações assessoras, incluindo alguns dirigentes destas. Afirma ele: 

Então a questão de gênero é uma das temáticas relevantes52 que eu acho que, …  mesmo dentro 

das redes, incluindo a ASA, o trabalho (com o tema gênero) não era fácil, mesmo com a agência 

usando de seu prestígio de estar desde o início da criação da articulação, e tendo financiado 

muitas questões que nenhuma outra agência financiava, a exemplo dos dois primeiros 

seminários sobre o tema. Foi uma grande dificuldade para realizar! Então você vê que a 

questão de gênero teve dificuldade de entrar no Brasil, especialmente no meio rural. Não foi 

fácil não! O pessoal tinha grande resistência e inclusive acabou se expressando agora no último 

CBA (Congresso Brasileiro de Agroecologia) onde teve um conflito de gênero. Montaram uma 

mesa pra resgatar a memória da agroecologia no Brasil. Não tinha nenhuma mulher. As 

mulheres que estavam no encontro ocuparam a mesa e gritaram palavras de ordem tipo “sem 

feminismo não há agroecologia”!!! embora eu não concorde tanto e integralmente, com a 

afirmativa, ela foi válida enquanto protesto explícito, e foi, posteriormente, adotada como um 

mote importante para a luta das mulheres, no campo, por uma agricultura sustentável e justa 

para as mulheres agricultoras e camponesas (E 16 CIQ). 

                                                           
52 A pessoa entrevistada referia-se, na ocasião a uma série de temáticas de extrema relevância para o desenvolvimento verdadeiramente 
sustentável da Agricultura Familiar e Camponesa no Semiárido e argumentava como algumas delas foram determinantes no contexto das 

mobilizações sociais que foram levadas a cabo pela sociedade civil organizada em redes e movimentos sociais no Semiárido brasileiro. 
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A maioria das pessoas entrevistadas cita o enfoque de gênero como um tema de extrema 

relevância para o fortalecimento da Agricultura familiar e camponesa no Semiárido a partir do 

destaque do papel das mulheres no desenvolvimento sustentável dos sistemas de produção, 

comercialização e de proteção e manutenção da biodiversidade e agrobiodiversidade. E, 

portanto, a ausência de mulheres numa análise desta importância, a nível de um evento 

académico, promovido pela Associação Brasileira de Agroecologia, braço académico da 

Articulação Nacional de Agroecologia, parece por demais grave. O episódio relatado acima 

também é reforçado por outro depoimento: 

Eu estava lá e infelizmente aconteceu que a mesa montada no CBA objetivava fazer um resgate 

da história da agroecologia no Brasil e, por ser uma mesa com ausência de mulheres, nós 

protestamos fortemente, sob o questionamento de pelo menos um “famoso” da agroecologia. 

Eu e as companheiras repetiríamos o protesto caso fosse necessário porque sabemos da 

importância que as mulheres tiveram no desenvolvimento da agricultura e da agroecologia e 

não achamos justo estarmos de fora porque, com a ausência de mulheres nesses debates, perde-

se a oportunidade de analisar questões que ganham relevância a partir do olhar feminino (E 

31 OSC). 

O enfoque de gênero nos projetos territoriais vem a ser destacado como um marco 

histórico na valorização deste enfoque temático no Semiárido, a partir de uma entrevista, cujo 

depoimento revela que o Projeto (governamental) Dom Helder Camara (PDHC), enquanto 

parceiro da rede internacional FIDA (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola), uma 

Agência de Cooperação da ONU, foi o grande promotor da visibilidade e fortalecimento do 

enfoque de gênero no Semiárido rural. O PDHC consegue esta façanha ao adotar, por orientação 

do FIDA, um projeto transversal de formação em gênero, realizado nos cinco territórios de 

atuação, cuja responsabilidade (de formação) foi assumida por organizações feministas 

parceiras sob uma assessoria regional contratada pelo projeto. 

Outro enfoque que ganha destaque nos depoimentos das pessoas entrevistadas e no 

contexto da relação com Agências de Cooperação Internacional, é o enfoque ambiental. Com a 

Eco 92 (evento paralelo à Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD – no Rio de Janeiro, em 1992) e uma Constituição Federal, 

inovadora, e democraticamente instituída, a cooperação internacional não governamental volta-

se mais ainda para o Brasil, buscando inclusive aprender com os resultados obtidos a partir da 

ação da sociedade civil. A consequência foi uma grande ampliação das fontes internacionais de 

apoio e recursos para a sociedade civil (Toni, 2010), nomeadamente para as ONGs, redes e 
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movimentos sociais, incluindo os de atuação no campo da agricultura familiar e camponesa. 

Naquele contexto as fontes de financiamento, ou doação de recursos, não se restringiram às 

organizações internacionais não-governamentais, como elucida uma entrevistada, participante 

desta investigação: 

O movimento de luta por uma agricultura familiar e camponesa produtiva, economicamente 

viável e ecologicamente sustentável, conta com o apoio de organizações da sociedade civil 

europeias, não governamentais, mas também com o apoio de organizações da cooperação 

internacional para o desenvolvimento a exemplo da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para 

a Infância) sendo o mesmo caso do DED53. Enquanto a UNICEF apoiou especificamente a 

formação da ASA o DED já atuava apoiando ONGs e o movimento sindical, no Semiárido, a 

partir de sua rede de cooperantes54 e do fundo para projetos temáticos (E 30 CIQ). 

Neste contexto foi de grande magnitude o apoio da cooperação internacional para criar, 

desenvolver e consolidar inúmeras ONGs, movimentos sociais e redes, permitindo à sociedade 

civil, organizada, gerar capacidade de “liderar processos de mudança fundamentais no Brasil e 

estabelecer um campo político legítimo, reconhecido e mobilizado nas lutas por democracia e 

justiça social, econômica e ambiental” (Campolina, 2011, p. 9). Este autor destaca ainda, à 

página 9 do mesmo artigo, que foi a partir do apoio internacional que a sociedade civil brasileira 

acumulou aprendizados sobre alternativas de governança democrática e popular, desde a 

experiência de vivenciar um governo ditatorial, trazendo outros benefícios sociais e políticos a 

saber: o fortalecimento das organizações da sociedade civil; o aumento da capacidade de 

mobilização para influenciar políticas públicas; a construção de espaços onde lutas, agendas e 

processos coletivos foram gestados; a ampliação do poder das organizações da sociedade civil; 

a sistematização das alternativas; os diálogos com a academia e outros setores; e, o 

aprofundamento da capacidade de elaboração de propostas de políticas.  

Sobre aprendizado recíproco entre organizações brasileiras e agências internacionais 

também escrevem outros autores (Haddad, 2014; Kraychete, 2012; Viana, 2015) e destacam o 

importante papel que o aprendizado representa para o desenvolvimento de ações estratégicas, 

nomeadamente aquelas de fortalecimento da sociedade civil. Fortalecer a sociedade civil era, 

portanto, um dos desafios que se propunha vencer a partir da cooperação e do diálogo 

                                                           
53 O DED mantinha cooperantes alemães em ONGs e em STTRs através de convênios com tais organizações, mas mantinha uma relação 

bilateral com o governo brasileiro por fazer parte do Ministério Alemão para a Cooperação Internacional (Bundesministerium für 

Zusammenarbeit - BMZ). 

54 Os cooperantes do DED eram especialistas em ciências agrárias ou economia, ou gestão e atuavam normalmente assessorando STTRs e/ou 

ONGs, no Semiárido. 
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interorganizacional, que vem do período de ditadura militar e adentra na fase democrática de 

uma federação repleta de problemas de todas as ordens.  

Em razão disto a cooperação internacional atua fortemente junto às duas instâncias civis 

claramente dispostas a construir um projeto diferente de democracia, cuja pauta dos direitos 

humanos era evidente: as CEBs da Igreja Católica (Haddad, 2014; Viana, 2015) e as ONGs 

despontam como ator social importante naquele contexto (Haddad, 2014). Esta informação 

alinha-se com o depoimento de várias pessoas entrevistadas e estas acrescentam a proliferação 

das ONGs como consequência do processo de abertura política. 

Por outro lado, a sociedade civil sentia necessidade de desenvolver um trabalho 

diferente capaz de resolver os problemas resultantes da modernização agrícola, de 

características ambientais (conservação de solos, água e biodiversidade) e social (erradicação 

de pobreza rural, migração e violência).  Mas, para este propósito ousado resultar em sistemas 

sustentáveis e resilientes seria necessário mais do que utilizar técnicas sustentáveis e 

tecnologias alternativas (ou sociais) eficientes. Seria preciso considerar na abordagem métodos 

participativos e pedagogias de educação popular desenvolvendo processos de libertação social, 

como destaca Haddad (2014) de cariz “freiriano”55. 

A cooperação internacional não governamental, representada ONGD, proporcionou o 

suporte necessário para as OSCs no Brasil, executarem seus planos de trabalho com todas as 

ações por mais ousadas que elas tenham sido, incluindo uma margem previsível de erros, já que 

muito do que se fez, era inédito enquanto prática político-pedagógica de intervenção na 

realidade da Agricultura familiar e camponesa (Weid, 2013). Esta afirmativa congraça ao 

depoimento de um entrevistado ao responder uma pergunta sobre a importância da Cooperação 

Internacional no processo de influência em políticas públicas para a agricultura familiar: 

É possível que a Rede PTA, a FASE e as equipas de trabalho, em campo, nunca conseguissem 

vencer aquela etapa inicial de construção da casa, como metáfora de edificação das estruturas 

técnico-conceitual e de capital social, necessárias para dar suporte e viabilizar um trabalho 

extremamente experimental, do ponto de vista social, se não fosse a flexibilidade e liberdade 

que a CING proporcionou quanto ao cumprimento dos planos de trabalho à época. Testávamos 

processos extremamente complexos de organização social para a produção familiar e 

camponesa que iam para muito além de tecnologias alternativas. Eram processos de educação 

                                                           
55 O termo “freiriano” era frequentemente utilizado pelas organizações de Educação Popular, apoiadas pelas agências de cooperação europeias, 

e refere-se à influência do pensamento do educador brasileiro Paulo Freire (Haddad, 2014), cujos princípios de educação terminam sendo 
também adotados pelas OSCs (Souto et al., 2011)  que atuavam no campo do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e camponesa 

(Weid, 2006). 
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popular, experimentação participativa, metodologias e pedagogias de construção e divulgação 

de conhecimento, organização popular, construção de redes de diferentes dimensões 

geográficas e socais, gestão de organizações, captação de recursos e relações internacionais 

(E 17 RST). 

O tema desenvolvimento rural ganhava, com a experiência da Rede PTA, a contribuição 

qualificada da sociedade civil nos relatórios de programas e projetos, nos âmbitos nacional e 

internacional. Neste sentido a CID (Kraychete, 2012; Sabourin, 2007), bem como a CING 

(Bava et al., 2011; Pessina, 2012), têm desempenhado um importante papel para a redução de 

pobreza rural, bem como para o processo de “empoderamento” da sociedade civil, num sentido 

amplo, como, por exemplo, na defesa de direitos dos camponeses, articulando atores sociais e 

produzindo a força social necessária para facilitar o acesso aos direitos (Wanderley, 2014) (p. 

38) e às políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa. 

Weid (2006) acrescenta a questão da construção de conhecimento com participação, a 

partir de processos de aprendizagem protagonizados por organizações da sociedade civil, como 

elementos de extrema relevância para influenciar políticas públicas para a Agricultura familiar 

e camponesa, que resultem na conversão de sistemas agrícolas familiares em sistemas 

agroecológicos sustentáveis e resilientes. O autor também se refere às limitações e dificuldades 

de se fazer influência em políticas públicas, na realidade brasileira, mesmo numa conjuntura 

favorável a esta ação. 

A construção das políticas para a promoção da agroecologia depende dos acúmulos alcançados 

por inúmeras comunidades de agricultores e agricultoras, suas organizações e entidades de 

apoio, tanto na formulação de propostas mais adequadas como no desenvolvimento de 

capacidades próprias para influenciar diretrizes de governo. Cabe sublinhar, no entanto, que o 

maior limitante da efetividade do notável esforço do “campo agroecológico” para influenciar as 

políticas públicas parece residir na própria conceção e institucionalidade dessas políticas, 

marcadas por forte dispersão estrutural. Não apenas o governo é incapaz de estabelecer uma 

coerência de conjunto em suas ações para a agricultura, como também não se empenha em 

integrar os vários componentes que deveriam orientá-las ao apoio ao desenvolvimento (p. 3). 

Aqui o autor se refere aos parâmetros fundamentais da influência em políticas públicas 

num contexto de ruralidade, normalmente esquecidos por muitos outros, quais sejam: as 

experiências construídas comunitariamente ou em nível familiar56; o desenvolvimento de 

                                                           
56 Muitas destas experiências comunitárias ou familiares podem ter uma importância grande para o desenvolvimento sustentável da agricultura, 

a exemplo das experiências locais dos guardiães de sementes do território da Borborema (Paraíba) (Petersen, 2014b) que reúne centenas de 
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capacidades nas próprias comunidades rurais; a dispersão estrutural que marca o conjunto de 

políticas públicas para a Agricultura familiar e camponesa57; a falta de empenho do governo 

(nas escalas federal, estadual e municipal) para estruturar os componentes de desenvolvimento 

(Mattos, 2017). 

 

5.1.3. Os Fóruns de alto nível da ajuda internacional. 

 

Neste subcapítulo destacamos a forma como as organizações envolvidas neste trabalho 

perceberam (ou não) a importância dos Fóruns de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda 

Internacional ao Desenvolvimento58, no contexto de seu trabalho, tema que será retomado nos 

resultados pela relevância que os fóruns ganham no processo de desenvolvimento conceitual e 

prático da dinâmica mundial da cooperação internacional para o desenvolvimento como rede 

global de ajuda estabelecida e funcional.  

Não será dada prioridade neste trabalho à descrição detalhada de cada fórum, mas 

apenas aos efeitos e impactos que eles tiveram na relação entre Agências de Cooperação 

Internacional e as OSCs, Redes e Movimentos Sociais no Semiárido, a partir das iniciativas de 

implementação das políticas públicas para a Agricultura familiar e camponesa naquela região. 

É assim que surge a pergunta de investigação: que relação tiveram estes fóruns mundiais sobre 

a eficácia da ajuda internacional com a influência em políticas públicas para a agricultura 

familiar e camponesa? 

 

5.1.3.1. Dos ODM aos ODS: os objetivos ONU como políticas mundiais de desenvolvimento 

 

A realização de fóruns sobre a eficácia da ajuda internacional ao desenvolvimento encontra 

justificativa na necessidade, sentida pelos países doadores, de aumentar a eficácia da ajuda 

internacional ao desenvolvimento a partir de diferentes iniciativas, desde as mais pontuais, até 

as mais abrangentes, envolvendo eles próprios e os países recetores de recursos / ajuda (Pessina, 

                                                           
agricultores e agricultoras que mantém estoques de sementes das mais variadas plantas alimentícias e economicamente importantes, reforçando 

os conceitos técnico-políticos e econômicos de soberania, segurança alimentar e nutricional e de geração de renda e redução de pobreza rural.  

57 Tal dispersão estrutural das políticas públicas voltadas à agricultura familiar é destacada por Mattos (2017) como um processo célere de 

desestruturação após o golpe parlamentar de 2016, quando da destituição da Presidente Dilma Rousseff, cuja ausência absoluta de diálogo 

passa a ser uma marca do novo governo, sendo emblemática a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Ouvidoria Agrária 
Nacional (pp. 10-11).  

58 Sobre este tema versam vários trabalhos científicos importantes de nível internacional. Todavia, no contexto desta investigação destaco os 

trabalhos da investigadora Doutora Maria Elisa Huber Pessina, da Universidade Federal da Bahia (Salvador, Brasil), cuja perspicácia 
investigativa levou-a a dedicar um capítulo inteiro de sua dissertação de Mestrado e contemplar em sua tese de doutoramento, um parecer 

científico sobre o funcionamento e os efeitos sociais dos fóruns no processo de cooperação internacional para o desenvolvimento. 
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2012, 2014). Os relatórios dos fóruns, desde Monterrey (2002) a Busan (2011), trataram dos 

objetivos globais de cooperação, bem como do desafio da implementação dos oito ODM, da 

ONU, aprovados em Assembleia Geral em 2000 (Griggs, 2015). 

Destes objetivos, o oitavo previa exatamente a criação de uma parceria global para o 

desenvolvimento, em que, por um lado, os Países em Desenvolvimento (PED) assumissem o 

compromisso de encetar esforços para promover a boa governação e a transparência e 

desenvolver e implementar políticas com vista à consecução dos ODM; e, por outro, os países 

desenvolvidos se comprometessem a reestruturar a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) 

e as políticas comerciais, colaborando, assim, nos esforços dos PED rumo ao alcance dos ODM 

(“De Paris a Acra: a eficácia da ajuda e a eficácia do desenvolvimento,” 2011). 

Quatro anos antes da publicação dos objetivos do milénio, em setembro do ano 2000, 

foi publicado o relatório “Shaping the 21st Century: The Role of Development Cooperation”, 

pelo Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE, o qual é considerado uma das 

primeiras referências nos debates em torno da eficácia da ajuda internacional. O relatório 

publica os conceitos básicos sobre eficácia da ajuda, enfatiza as parcerias e elenca alguns dos 

princípios internacionais de desenvolvimento que serviram de base à definição dos ODM (“De 

Paris a Acra: a eficácia da ajuda e a eficácia do desenvolvimento,” 2011). 

A série de fóruns foram construindo normatizações para as iniciativas e os processos 

estabelecidos para regulamentar o conjunto de iniciativas da Assistência Oficial para o 

Desenvolvimento (AOD), cujo debate também tinha como base política os oito ODM, contidos 

na Declaração do Milénio. A partir daí se estabelece uma parceria global de países e parceiros 

de desenvolvimento comprometidos com tais objetivos a serem alcançadas até o ano de 2015 

(Griggs, 2015).  

Um ano depois do lançamento da Declaração do Milénio ocorre o ataque às Torres 

Gêmeas em Nova York, também conhecido como 11 de setembro, evento que é lembrado no 

texto do Consenso de Monterrey59, em 2002, o qual ressalta a preocupação sobre a diminuição 

do volume de recursos disponíveis para alcançar as metas de desenvolvimento acordadas 

internacionalmente, incluindo as recém-estabelecidas na Declaração do Milénio (ONU, 2002).  

O alcance dos ODM no prazo estabelecido, segue o texto da ONU, requere “uma nova 

aliança entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento”, exigindo, portanto, melhorar a 

                                                           
59 O Documento Consenso de Monterrey intitulado Proyecto de documento final de la Conferencia Internacional sobre la financiación para 
el Desarrollo, (18 a 22 de março de 2002) possui o registo alfanumérico A/CONF.198/3, na ONU, e pode ser encontrado na Internet no sítio 

eletrônico: http://www.un.org/es/conf/ffd/2002/pdf/ACONF1983.pdf - Acesso em 03.10.2016. 

http://www.un.org/es/conf/ffd/2002/pdf/ACONF1983.pdf
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colaboração entre todas as partes interessadas para promover um crescimento econômico 

sustentado e fazer frente aos problemas a longo prazo do financiamento para o desenvolvimento 

(ONU, 2002), e a primazia da mobilização de recursos domésticos foi claramente estabelecida 

como o principal meio de financiar o desenvolvimento”(Besharati & Esteves, 2015). 

Embora aqui também não caiba fazer uma extensa análise dos objetivos do milénio, é 

importante, entretanto, registar o que escreve um dos mais importantes consultores que 

trabalhou na elaboração dos mesmos, Jeffrey Sachs, quando afirma que “os sucessos são 

notáveis. Ao contrário de muitos objetivos da ONU, os ODM ainda estão muito próximos de 

nós, quase 12 anos após sua adoção” (Sachs, 2012). Escusando-se de exagerar o autor segue 

afirmando, a quatro anos do prazo para o cumprimento, que “muitos dos objetivos não serão 

alcançados em muitos países, mas muito progresso foi realizado, e a natureza prática dos ODM 

tem desempenhado um papel poderoso nesse sucesso”. 

Outra questão a ser destacada são os três pontos fortes60 e os quatro pontos fracos61 dos 

ODM, apontadas por Sachs (2012), principalmente pela necessidade de tê-los na agenda como 

lição aprendida, mas, e principalmente, como contributo técnico, pedagógico e político para o 

sucesso dos ODS subsequentes e aprovados em 2012 – durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Conferência Rio +20 –, como referência para as 

agendas globais e específicas de desenvolvimento sustentável a serem cumpridas até o ano de 

2030. 

As discussões subsequentes sobre a formulação dos ODS continuaram na ONU, com o 

forte argumento de que a proteção do sistema de suporte vital da Terra e a redução da pobreza 

devem ser as duas prioridades máximas dos ODS, não bastando simplesmente estender os 

                                                           
60 Pontos fortes dos ODM, segundo Sachs (2012):  Primeiro, os ODMs eram razoavelmente fáceis de listar - oito objetivos simples que cabiam 

facilmente num cartaz e ficaram na mente do público! Em contraste com as 351 páginas da Agenda 21, adotada na conferência da ONU no 

Rio de Janeiro em 1992. A simplicidade funcionou eficazmente, neste caso, do ponto de vista da conscientização, mobilização, defesa e 
continuidade do público. Segundo, os ODMs eram um conjunto de compromissos morais e práticos com mecanismos efetivos de execução, e 

não compromissos vinculantes que têm pesados custos de transação e atrasos, como no caso do Protocolo de Quioto. Terceiro, os ODMs 

poderiam ser adotados e perseguidos por meio de medidas práticas e específicas adotadas por governos, empresas e sociedades civis em todo 
o mundo.  

61 Pontos fracos dos ODM, segundo Sachs (2012): Primeiro, o período de 15 anos dos ODM não teve marcos nem objetivos intermediários, 

com datas claras, com etapas intermediárias ao longo do caminho como garantia de feedback mais próximo entre políticas e resultados; 
Segundo, uma das maiores desvantagens dos ODM é que os dados e informações disponíveis muitas vezes estão desatualizados, ou não chegam 

rapidamente para a maioria dos países de baixa renda. O investimento em transmissão de dados e informações fortaleceria enormemente os 

programas de várias maneiras: defesa de interesses, feedback e gerenciamento em tempo real; Terceiro, o setor privado não se engajou desde 
o início e este setor deixou de exercer liderança no processo de alcance dos ODM e perdeu-se a oportunidade de usar seus pontos fortes, como 

o alcance mundial, tecnologias de ponta e capacidade de alcançar soluções de grande escala, mesmo sabendo que muitas empresas grandes são 

lobistas de politicas antagônicas do desenvolvimento sustentável e portanto, o envolvimento com os negócios deve ser feito com cautela, mas 
também deve ser ativo, voltado para o futuro e intensivo; Quarto, o sucesso dos ODS dependerá de sociedades comprometidas e investimentos 

adequados. O desenvolvimento sustentável é o único caminho viável para a humanidade, mas não será alcançado se houver investimento para 

a sobrevivência a longo prazo. O autor estimou anteriormente que o cumprimento das principais metas de redução da pobreza, conservação da 
biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e saúde primária para todos precisaria, talvez, de 2 a 3% da renda global. Essa pequena 

quantidade, se devidamente investida, seria transformadora. 
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ODM, como alguns sugerem, face à transformação do planeta frente à ação humana a qual pode 

minar os ganhos de desenvolvimento obtidos (Griggs et al., 2013). 

 

5.1.3.2. De Monterrey a Busan: a influência dos fóruns no trabalho da sociedade civil no Semiárido 

 

O Consenso de Monterrey estabelece um desafio para os países desenvolvidos: o de que 

“adotem medidas concretas para dedicar 0,7% de seu PIB como Assistência Oficial para o 

Desenvolvimento para os países em desenvolvimento e, destinem entre 0,15% e 0,20% de seu 

PIB aos países menos adiantados” (ONU, 2002), reafirmando, neste segundo caso, o que havia 

sido publicado como resultado da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os países menos 

adiantados (Pessina, 2012).  

Segundo M. E. H. Pessina (informação pessoal em 04/12/2017) o conjunto de fóruns 

para a eficácia da ajuda internacional é consequência do processo de preparação dos MDG, 

fixados pela ONU, que tem início ainda na década de 1990, e do próprio lançamento da 

Declaração do Milénio62. Caso os ODM fossem cumpridos integralmente, no prazo estabelecido 

pela referida Cimeira, resultariam em: eliminar a pobreza, melhorar as condições sociais e os 

níveis de vida das populações empobrecidas e fragilizadas; e, proteger o meio ambiente.  

Entretanto, “a eficácia da ajuda começou a ser questionada no início dos anos de 1990, 

após a constatação de que os resultados da ajuda ao desenvolvimento não estavam a ter o 

impacto desejado” (Ribeiro et al., 2011, p. 3). Tal assertiva alinha-se com o depoimento de uma 

entrevistada cuja afirmação reforça a tese de que os fóruns foram importantes para delinear as 

posturas de doadores e recetores de recursos no processo de ajuda internacional para o 

desenvolvimento, mas principalmente contribuir para a eficácia deste processo: 

Os fóruns foram realizados em função de uma avaliação dos países doadores de que o processo 

de ajuda internacional como um todo não estaria surtindo efeitos satisfatórios quanto aos 

objetivos de maior expressão da ajuda internacional, a exemplo da erradicação da pobreza e 

miséria nos países mais pobres. A proposta dos fóruns surgia, portanto, como uma alternativa 

para melhorar os resultados das iniciativas de cooperação, em que predominavam repasses de 

recursos monetários para os parceiros nos países recetores (E 24 ACD). 

                                                           
62 O Consenso de Monterrey (ONU, 2002) já traz uma referência à necessidade de apoiar a ONU na execução de uma campanha mundial de 
informação sobre os ODM para o desenvolvimento, estimulando todos os interessados a participar ativamente, em particular as OSCs e o setor 

privado. Cf. O documento A/conf.198/3 das Nações Unidas, página 19, parágrafo 71 (Vs. ES).  
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O quadro 3 a seguir traz uma síntese cronológica da realização dos fóruns63 dando 

destaque aos problemas enfrentados, desafios e avanços registados, e, quando for o caso, à 

participação da Sociedade Civil como ator social importante, o que aconteceu com mais ênfase 

a partir do encontro em Acra, capital de Gana, em 2008. 

 

Quadro 3.  

Fóruns de Alto Nível para a Eficácia da ajuda internacional ao desenvolvimento: problemas, desafios e avanços 

Tema geral Problemas Desafios e avanços 

Consenso de Monterrey (2002) - (março, 18 a 22) 

Enfrentamento 

dos problemas 

de financiamento 

para o 

desenvolvimento. 

A ajuda internacional não 

apresentava os resultados que os 

países doadores esperavam, 

principalmente aqueles com base 

nos Millenium Development 

Goals (MDG);  

Situação agravada pela 

progressiva diminuição de 

recursos para alcançar as metas de 

desenvolvimento, incluindo as 

dos MDGs. 

Estabelecer metas de ajuda internacional para 

superação de pobreza, e assumir compromissos 

relacionados: à equidade de género e à avaliação 

por resultados dos projetos, entre outros temas; 

A task force formada assume a elaboração de 

documentos de best practices a serem adotadas 

globalmente; 

Representou um marco de debate sobre os recursos 

necessários para cumprir os ODM, propor uma 

nova filosofia de financiamento para o 

desenvolvimento global e adaptar os esquemas de 

condicionalidades pré-existentes (Herrero & 

Errazti, 2014). 

Declaração de Roma (2003) - (fevereiro, 25) 

Harmonização 

das políticas, 

procedimentos e 

práticas 

operacionais nas 

organizações e 

nos países 

parceiros. 

As agendas internacionais se 

chocam em muitos pontos e 

provoca sobreposição de 

atividades; 

O elevado número de requisitos 

dos doadores, a preparação, 

entrega e monitorização da AOD 

gera custos improdutivos e limita 

crescimento de capacidades nos 

países parceiros. 

Os países parceiros: devem assumir a liderança na 

coordenação e AOD; 

Farão reformas necessárias e executarão boas 

práticas e adotarão princípios e critérios 

internacionais para fortalecer a confiança dos 

doadores; 

Definir abordagem nacional governamental que 

envolva a sociedade civil e o setor privado. 

Declaração de Paris (2005) - (28 de fevereiro a 2 de março) 

Aumentar a 

eficácia da ajuda 

e apoiar esforços 

dos países 

parceiros na 

governação, 

resultados e 

implementação 

do 

desenvolvimento. 

Incapacidades institucionais dos 

países parceiros; 

Insuficiente autoridade ao pessoal 

dos doadores, no terreno; 

Falta de incentivo que favoreçam 

parcerias eficazes; 

Insuficiente integração de 

programas e iniciativas globais de 

desenvolvimento; 

Corrupção e falta de 

transparência, desconfiança nos 

sistemas dos países parceiros. 

Reafirmação dos compromissos assumidos em 

Roma: reforço das estratégias nacionais de 

desenvolvimento; alinhamento da ajuda e 

prioridades; reforço da responsabilidade mútua; 

eliminação da duplicação de esforços e 

racionalização de atividades; reforma e 

simplificação de políticas e procedimentos dos 

doadores; definição de medidas e padrões de 

desempenho e de responsabilidade; 

Estabeleceram-se 12 metas para o ano de 2010, e 

um conjunto de indicadores de progresso, visando 

ao maior controle sobre as proposições acordadas 

anteriormente. 

Agenda de Ação de Acra - AAA (2008) - (setembro, 2 a 4) 

                                                           
63 A sistematização deste quadro não exclui a leitura e a consideração dos conteúdos organizados em cada um dos relatórios. Servem apenas 

para mapear três das principais dimensões relacionadas com cada fórum: temas, problemas e desafios. 
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Tema geral Problemas Desafios e avanços 

 Acelerar e 

aprofundar a 

implementação 

da Declaração de 

Paris sobre a 

Eficácia da 

Ajuda. 

Avaliar 

progressos na 

redução de 

pobreza e 

miséria. 

4 mil milhões de pessoas viviam 

em condição de extrema pobreza, 

principalmente mulheres e 

raparigas, pelo indicador do 

Banco Mundial de linha de 

pobreza = a 1.25 US$/dia (câmbio 

de 2005); 

Falta de acesso a água potável e 

péssimas condições de saúde, 

aliados ao aumento do preço dos 

alimentos e combustíveis e 

mudanças climáticas, causam 

crise profunda em 2008 e colocam 

em risco os avanços feitos contra 

a pobreza e miséria. 

Já no processo de preparação da AAA criou-se a 

Plataforma BetterAid, 64da qual fazem parte mais de 

700 OSCs; 

Renovação dos cinco compromissos assumidos em 

Paris, adaptados às diferentes circunstâncias e 

realidades. 

Parceria global para a agricultura e alimentação em 

resposta à alta dos preços dos alimentos; 

Definiu três novos compromissos orientadores: 

fortalecer controlo do desenvolvimento pelos países 

parceiros, a capacitação e a gestão; parcerias mais 

eficazes e inclusivas, destacando ação das OSCs; 

alcançar MDGs , melhorar transparência e 

prestação de contas. 

Apoio da ONU a países em desenvolvimento para 

gestão eficaz e desenvolver capacidades, para 

alcançar MDGs. 

Princípios de Istambul (2010) - (setembro, 28 a 30) 

Eficácia da 

contribuição das 

OSC ao 

desenvolvimento 

A participação das OSCs 

pressupõe direcionar atividades 

para resolução de problemas 

ligados a questões de negação de 

direitos humanos básicos e 

fundamentais para a expressão de 

cidadania e vida digna das 

populações mais empobrecidas e 

excluídas da sociedade. 

Desenvolver atividades e ações estratégicas 

articuladas com os Estados, iniciativa privada e 

cooperação internacional nas áreas de: respeito e 

promoção dos direitos humanos e da justiça social; 

defesa da igualdade de género em prol do direito 

das mulheres; ““empoderamento”” dos povos, 

democracia e participação; sustentabilidade 

ambiental; transparência e prestação de contas; 

parcerias solidárias e igualitárias; construção e 

partilha de conhecimento; mudanças sustentáveis e 

positivas. 

Parceria de Busan (2011) – novembro/dezembro 

Analisar 

progressos e 

retrocessos desde 

Acra e Paris  

Plano de Ação Conjunta de Busan 

sobre Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento. 

Agenda de Paris reduzida a um 

processo técnico para a gestão e 

canalização da ajuda ao 

desenvolvimento. 

Interesses e direitos de 

Populações mais desfavorecidas 

continuam a serem 

desrespeitadas. 

Faltam instrumentos para a 

avaliação efetiva dos resultados  

Pobreza e desigualdade permanecem como desafios 

principais e precisa promover os direitos humanos, 

democracia e boa governação. 

Transformar a retórica em prática empoderando as 

populações mais desfavorecidas, respeitar e 

proteger os padrões internacionais de Direitos 

Humanos. 

Continuidade da participação da sociedade civil nos 

processos de cooperação bilateral e multilateral, 

como conhecedora dos problemas dessas 

populações. 

Quatro expectativas da sociedade civil: a 

apropriação no centro da agenda da eficácia do 

desenvolvimento; desenvolvimento baseado nos 

direitos humanos; OSCs como atores independentes 

e de pleno direito; ajuda inclusiva e discussão 

pública das tendências e novos caminhos da 

cooperação. 

Compromisso para obter resultados sustentáveis de 

desenvolvimento, considerando indispensável a 

participação da cooperação internacional para o 

desenvolvimento. 

Fonte: Conteúdo extraído dos relatórios/documentos dos fóruns (Elaboração do autor). 

                                                           
64 A Plataforma BetterAid foi extinta e deu lugar à Civil Society Leaders and Representatives Launch (CPDE) Mais detalhes em 

www.betteraid.org. Acesso em 04/06/2018. 

http://www.betteraid.org/


92 
 

 

 Os ODM estiveram na centralidade dos debates em todos os fóruns, e, embora não 

pareça ter sido uma regra, alguns temas tiveram mais destaque que outros em determinados 

fóruns. E o que parece estar claro também é que os fóruns foram tratando do sentido ético e 

organizativo na medida em que se avançava com os fóruns estabelecendo regras orientadoras 

para melhorar a efetividade das ações de desenvolvimento. 

A leitura do conjunto de documentos dos Fóruns de Alto Nível nos leva a fazer duas 

interpretações: por um lado, deixa a impressão de que só é necessário que as nações sigam cada 

resolução de cada fórum, percorrendo um caminho que parece extremamente lógico para 

acumular avanços nos processos, acordos e programas negociados no contexto da cooperação 

internacional; mas,  por outro lado, a mesma leitura nos revela algumas lacunas, por exemplo, 

a da participação da sociedade civil, até a formulação dos princípios de Istambul65.  

Os Fóruns de Alto Nível tiveram importância singular no processo de aperfeiçoamento 

e na eficácia da ajuda internacional, bem como facilitaram o ajuste dos compromissos a serem 

celebrados entre países doadores e recetores da ajuda. Os principais temas foram eficácia, 

transparência e harmonização, mas outros temas importantes vieram a reboque das discussões 

e terminaram influenciando todo o sistema de cooperação, a exemplo do tema governança que 

é destacado no evento de Busan, o qual “parece ter marcado um ponto crucial na governança 

da ajuda global e na construção da ajuda externa”(Mawdsley, Savage, & Kim, 2014, p. 1). 

Duas impressões emergem do conhecimento sobre os documentos dos fóruns: a primeira 

é que nem tudo está concluído e há muitas lacunas a serem preenchidas no que se refere à 

eficácia da ajuda internacional; a segunda é que nem todos os atores internacionais interagindo 

no Brasil, conheciam a fundo o que se passava nos fóruns. É o que se percebe no depoimento 

de um dos entrevistados ao responder a pergunta se os fóruns haviam influenciado as pautas da 

agência europeia em que trabalha: 

Dos fóruns de alto nível da ajuda internacional conheço pouco. Para conhecer mais do assunto 

e responder à pergunta preciso contatar uma colega que trabalhava com isso, e, que sim, 

certamente ela terá o que dizer, se os fóruns influenciaram as agendas na minha organização, 

no que se refere às relações com Brasil. Não, não tenho conhecimento suficiente para dizer que 

sim (E 12 ACI). 

                                                           
65 Os Princípios de Istambul foram estabelecidos na Assembleia Geral do Fórum Aberto de Istambul (28 a 30 de setembro de 2010), e serviram 
de base para o Marco Internacional sobre Eficácia da Contribuição das OSCs ao Desenvolvimento. Uma versão aprofundada desses princípios 

pode ser encontrada no web site: www.cso-effectiveness.org. 

http://www.cso-effectiveness.org/
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A resposta acima é de um coordenador de programa para o Brasil que atuava desde o 

início dos anos 1990, supervisionando projetos de uma ACI com pelo menos duas dezenas de 

organizações parceiras estabelecidas em todo o país. Os oficiais de programas têm tratado este 

assunto com certa reserva e até parece que parte deles(as) mantém uma atitude cuidadosa de 

não expor as influências exercidas sobre o trabalho da sociedade civil no Semiárido. Entretanto, 

o depoimento de uma entrevistada, consultora, contradiz esta afirmativa, no que se refere aos 

temas trabalhados pelas agências: 

As agências, falando das europeias, tiveram influência em pelo menos três temas importantes: 

gestão, gênero e direitos humanos. No campo da gestão é só perceber como e o que mudou 

desde 20 a 30 anos atrás, e perceber o tanto de formulários de monitoramento que foram 

adotados pelas organizações aqui; em gênero há uma influência clara, principalmente a partir 

dos anos 2000, quando algumas agendas foram postas pelas ACIs muito assim, em forma de 

sugestão como temas de negociação de projetos; e a questão dos direitos humanos é mais antiga 

onde claramente as OSCs por aqui adotaram o enfoque de Direitos Humanos, Económicos, 

Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCAs), enfim, uma conceção muito europeia de direitos 

humanos (E 07 CIQ). 

Mas é interessante assinalar que é possível que as ACIs fossem sendo influenciadas 

pelos Fóruns, mas, provavelmente, não de forma tão intensa como se imaginara inicialmente. 

Os temas, aparentemente, vão surgindo aos poucos o que parece também se refletir nas 

organizações no Semiárido, até porque as agendas eram postas, de tempos em tempos, segundo 

o depoimento de 12 pessoas entrevistadas. E, em acréscimo, dizem estas pessoas, os novos 

temas, em alguns casos, eram negociados junto com os projetos. Vejamos o que diz uma 

entrevistada: 

O que se ouvia de algumas agências era que os projetos negociados deviam abordar 

determinados temas, por exemplo, a comercialização a partir de produtos que deviam ser postos 

nos mercados, inclusive mercados internacionais; ou igualdade de género, justiça de género e 

direitos das mulheres, combate à violência doméstica, direitos de juventudes, energias limpas 

e outros temas que iam surgindo de tempos em tempos. Eu digo sempre que a gente ia se 

moldando aos temas que as agências traziam pra nós (E 21 OSC). 

Provavelmente os representantes das ACIs debatiam os temas discutidos nos Fóruns, 

mas tudo leva a crer que não de forma sistemática e com ênfase. É suposto que o assunto era 

entregue a uma pessoa ou a um grupo de trabalho interno ou, no máximo, a um departamento 

da agência.  
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Duas perguntas resultam desta reflexão: os fóruns terão continuidade no contexto dos 

ODS? Em julho de 2015 foi realizada a Terceira Conferência Internacional Financiamento 

para o Desenvolvimento em Addis Ababa, capital da Etiópia, a qual ficou conhecida como 

Addis Ababa Action Agenda. “O Relatório AAA Agenda” mostra que sim. A conferência adota 

uma postura de continuidade com o cuidado para com o aperfeiçoamento dos procedimentos 

dados antes de 2015 para melhorar a eficácia da ajuda internacional, agora já com base nos 

SDGs. 

Estas informações vindas das entrevistas semiestruturadas e da literatura foram 

trianguladas com informações oriundas do questionário on-line, que, sobre este assunto, trazia 

duas perguntas: a primeira - Você conhece os Fóruns de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda 

Internacional ao Desenvolvimento, promovidos pela ONU e suas Agências? E a segunda - Se 

você respondeu SIM, ou "Já ouvi falar", pode dizer se os Fóruns (acima citados) tiveram alguma 

influência nas pautas do desenvolvimento no Semiárido brasileiro, relacionado com o trabalho 

das ONGs, redes e movimentos sociais? As respostas a essas duas perguntas podem ser 

deduzidas a partir das figuras 01 e 02. 

 

 

Figura 8. Percentual de respostas ao questionário on-line a respeito do Conhecimento sobre os Fóruns de Alto 

Nível para a Eficácia da Ajuda Internacional ao Desenvolvimento. Nota: o gráfico foi copiado diretamente do 

resumo de respostas dos questionários e, por essa razão, mantém a fração decimal, cujo arredondamento é feito no 

corpo do texto. 

 

Uma primeira ideia era perceber se havia alguma correlação entre as respostas das 

entrevistas e as do questionário, relacionadas com uma possível influência dos Fóruns, mesmo 
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que indireta, via agências. Aparentemente os resultados independem. Enquanto a maior parte 

dos entrevistados nunca ouviu falar nos Fóruns, 51% dos respondentes do questionário 

conheciam ou já ouviram falar nestes. Para um questionário dirigido a público conhecedor do 

assunto este percentual parece ser representativo, mas aqui é assumido como insuficiente para 

confirmar a correlação acima citada. 

Uma segunda ideia consistia em perceber se profissionais de ONGs, além de 

coordenadores, consultores e académicos, já tinham tido algum conhecimento sobre os Fóruns 

e conclui-se que o assunto só era conhecido por 28% dos respondentes. Ou seja, assim como 

nas ACIs o tema dos fóruns de alto nível, também era pouco discutido pelas ONGs como pode 

ser deduzido do depoimento da entrevista sobre as necessidades ou temas postos pelas ACIs:  

Vou dar um exemplo de uma das agências que trabalhei. As solicitações normalmente vinham 

das organizações locais que trabalhavam com as populações. Vinham das ONGs que 

trabalhavam com aquele grupo de pessoas. Elas transformavam suas necessidades em projetos 

justificando porque queriam aquilo, o que elas queriam fazer, etc. acompanhados, por vezes, 

de um plano de trabalho. E aí, a partir disso, havia uma seleção das solicitações transformadas 

em projetos porque o dinheiro também não dava pra todas (as propostas) que chegavam… 

alívio de pobreza, era uma questão central pra aquela agência na época; dar voz a população; 

dar voz às mulheres; proporcionar foco nas atividades… existiam alguns critérios que 

orientavam este trabalho de seleção das necessidades e estas eram escolhidas para financiar, 

“casando” com aquilo que era prioridade para a agência (E 14 CIQ). 

Fica claro neste depoimento que as necessidades de ONGs, público alvo e stakeholders 

tinham uma via de mão dupla. Eram discutidas com a agência em questão, diferentemente de 

outras agências que pautavam suas necessidades e sugeriam adaptações dos projetos aos temas 

de seu interesse. Também é importante deixar claro que as prioridades das agências não 

mudavam a cada ano. Eram acrescidas de tempos em tempos e dois exemplos emergem desta 

reflexão. 

O primeiro exemplo é o da ICCO, agência holandesa, cuja prioridade para reduzir 

pobreza e melhorar as condições de vida das famílias agricultoras, era promover atividades de 

geração de renda a partir de sua inserção nos mercados de produtos orgânicos, mesmo que os 

mercados fossem intercontinentais. E para conseguir cumprir suas metas acordadas na Europa, 

negociavam projetos e programas com as ONGs parceiras. Segundo vários respondentes da 

entrevista a ICCO foi aumentando suas exigências quanto à questão da inserção nos mercados 

e apoiou, por exemplo, a criação e o funcionamento da Rede Algodão no Semiárido, formada, 
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aparentemente, mais pela necessidade da própria ICCO do que pela necessidade das ONGs e 

das famílias envolvidas, evidência esta trazida por quatro entrevistados.  

Ligada a uma iniciativa de fair trade, com compradores franceses e brasileiros, a rede 

Algodão prosperou por alguns anos. Contratou, com recursos da ICCO, um Coordenador para 

a rede e uma profissional técnica animadora do processo de produção e comercialização, que 

dava assistência técnica especializada às ONGs parceiras e aos agricultores produtores de 

algodão orgânico. Manteve seminários e encontros de monitoramento das atividades e articulou 

mais organizações e produtores num processo pró-ativo de animação, gestão, monitoramento e 

avaliação. Entretanto, a rede algodão sucumbe depois de alguns anos por várias razões.  

Uma delas, e talvez a mais importante é que seu modelo de gestão e funcionamento 

entra em “rota de colisão” com os princípios de produção agroecológica em curso, por todo o 

Semiárido, onde as famílias, por estarem na centralidade do sistema de produção, tomam as 

decisões que a própria coevolução do sistema vai determinando ao longo do tempo. Neste 

sentido um pacote externo de produção, a exemplo daquele proposto pela rede algodão, com 

suas próprias regras, e metas a serem cumpridas, pode ser deixado de lado pela família. Segundo 

um respondente, pela seguinte razão:  

é mais fácil uma família agricultora ajustar-se a um processo de comercialização local, 

comunitária, o qual exige a produção de diferentes itens, do que a um mercado específico para 

aceder a uma ação de fair trade, com um só produto requerido, para as condições de produção 

dependente de chuvas (E 22 RST). 

Já a OXFAM-GB tinha como prioridade mais ampla a redução de pobreza rural a partir 

do melhoramento das condições de vida das famílias. Entretanto, aquela agência entendia que 

deveria desenvolver ações voltadas para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) das famílias agricultoras o que a leva a priorizar iniciativas o financiamento de 

atividades voltadas à produção de alimentos com a venda dos excedentes em mercados locais 

e regionais. Assim, por um lado financia sistemas de produção com irrigação localizada, de 

pequeno porte, mas com alta eficiência no uso da água a partir de cisternas, pequenos açudes e 

barreiros já existentes, mas também de barragens subterrâneas.  

Uma diferença marcante, em relação ao exemplo da ICCO, detalhado acima, é que a 

OXFAM-GB não intervinha nos processos e formas de produção. A ela interessava tão somente 

que as famílias ou comunidades cumprissem o acordo firmado nos projetos, de produzir 

alimentos para a própria família e gerassem renda a partir dos excedentes, independente dos 

produtos. Ou seja, contribuía, por assim dizer, com o processo em curso de desenvolvimento 
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dos sistemas agroecológicos de produção e reforçava as ações de grupos de mulheres produtoras 

de alimentos para si e para a comunidade, ou para os consumidores nos municípios.  

Muitas destas iniciativas resultaram na formação e manutenção de feiras agroecológicas 

em cidades do interior, no Semiárido, contribuindo para a economia local e territorial. Assim, 

a partir de diversos resultados de sucesso, que inclui boas práticas de armazenamento de água 

para a produção, a OXFAM-BG fortalece o seu programa Sustainable Livelihoods, em 

convênio com a União Europeia, o qual dá suporte às iniciativas das ONGs e famílias, 

melhorando a sua capacidade de convivência com as condições de semiaridez do ambiente, e 

fortalecendo o paradigma da convivência com o Semiárido. 

Ou seja, neste estágio da análise retornamos à pergunta sobre a origem das prioridades 

das agências. É suposto que possam ter vindo dos referidos fóruns, através do staff envolvido e 

participante nas diversas versões, mas isso não está claro por diferentes razões: uma delas é de 

que o tamanho da amostra teria sido insuficiente para contemplar este viés do fenômeno 

investigado. Ou, por outro lado, as perguntas podem não ter sido “as perguntas certas” para se 

descobrir os caminhos percorridos internamente pelas necessidades de uma agência. Quem 

decide na agência pelo que se faz? Como decide? E a partir de onde? Seriam as necessidades 

mais amplas, suficientes para traçar o escopo de toda a ação política, técnica e pedagógica de 

uma agência? 

A partir destas questões, perguntou-se de forma direta a 192 profissionais ligados ao 

trabalho com agricultura familiar e camponesa, se conheciam ou já tinham ouvido falar nos 

Fóruns acima referidos e o conjunto de respostas registado na figura 8, não chegam a ser 

conflitantes com o que respondem os entrevistados, mas divergem. Era suposto que os 

entrevistados conhecessem mais sobre os fóruns do que o público a quem os questionários on-

line foram dirigidos. A pergunta seguinte, ainda no questionário on-line, devolveu respostas 

interessantes, registadas na figura 9, que passamos a comentar a seguir. 
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Figura 9. Percentual de respostas sobre a influência dos Fóruns de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda 

Internacional ao Desenvolvimento nas pautas de Desenvolvimento no Semiárido brasileiro. Nota: gráfico copiado 

diretamente do resumo de respostas dos questionários e, por essa razão, mantém a fração decimal. 

 

77% das pessoas inquiridas, que conheciam, ou já ouviram falar nos Fóruns, 

responderam que estes tiveram alguma influência66 na pauta de desenvolvimento para o 

Semiárido, no contexto do trabalho das ONGs especialistas e dos movimentos sociais que atuam 

naquela região, como mostra o gráfico na figura 9. 16% afirmaram que talvez os fóruns tenham 

influenciado e apenas 7% disseram que os fóruns não tiveram qualquer influência nas pautas 

de desenvolvimento no Semiárido.  

Uma comparação com as respostas aos questionários sugere que a influência ocorreu 

mais do ponto de vista das temáticas que eram postas pelas agências de cooperação 

internacional às suas parceiras no Semiárido, do que pelos fóruns diretamente; o que seria 

razoável aceitar, já que os fóruns repassavam, às instituições internacionais multilaterais e 

bilaterais, as diretrizes e propostas globais de desenvolvimento, a serem tratados pelos países 

integrantes da OCDE-ONU.  

Também fica evidente nas respostas aos questionários que as ACIs, nomeadamente as 

não-governamentais, faziam um acompanhamento setorizado aos fóruns e nem sempre os 

oficiais de programas estavam a par de todos os encaminhamentos e diretrizes a serem seguidas, 

as quais chegavam como temas importantes a serem tratados com seus parceiros de trabalho no 

Semiárido.  

                                                           
66 A especificidade ou o grau de influência não interessavam neste caso. 
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5.2. Organizações, Redes Sociotécnicas e Movimentos Sociais: Geração, Gestão e 

Intercâmbio de Conhecimentos para a Convivência com o Semiárido 

 

 

 

“As redes são constituídas de pessoas, 

pois elas é que são capazes de conectar e criar vínculos entre si, 

e isto não ocorre do mesmo modo com as instituições.” 

Robert Hanneman67 

 

 

5.2.1. Movimentos sociais na contemporaneidade: entre as teorias e a prática. 

 

Alain Touraine68 afirmava em suas antigas análises que os movimentos sociais são o 

coração e o pulsar da sociedade. O termo movimentos sociais refere-se aos processos não 

institucionalizados e aos grupos que desencadeiam tais processos, mas também às lutas 

políticas, às organizações e discursos dos líderes e seguidores (Alexander, 1998) de 

movimentos sociais e sindical, redes e grupos sociais, os quais se formaram com o propósito de 

mudar, “de modo frequentemente radical, a distribuição vigente das recompensas e sanções 

sociais, as formas de interação individual e os grandes ideais culturais” (Alexander, 1998, p. 

01). 

 Os movimentos sociais expressam, assim, energias de resistência ao velho que oprime, 

ou energia de construção do novo que liberta. Energias sociais, antes dispersas, são canalizadas 

e potencializadas por meio de suas práticas em “fazeres propositivos” (Gohn, 2004, 2011a). E 

é justamente na expressão de fazeres propositivos, interpretada aqui como exercitar uma práxis 

ativa, que centramos os argumentos necessários para justificar este destaque teórico aos 

movimentos sociais contemporâneos no Brasil, focando, entretanto, nas mobilizações sociais 

relacionadas com a promoção da agricultura familiar no Semiárido brasileiro e no 

“empoderamento” dos protagonistas do desenvolvimento deste setor económico.  

                                                           
67 In: (Jesus, Simeão, & Martins, 2016, p. 18). 

68 Outros autores clássicos também deram sua importante contribuição ao estudo dos movimentos sociais contemporâneos a exemplo de Sidney 

Tarrow, Manuel Castells e Alberto Melucci. 



100 
 

Gohn (2004, 2008, 2011a), como ela mesma escreve, vê os movimentos sociais como 

ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da 

população se organizar e expressar suas necessidades sociais. Tais exigências parecem estar 

associadas a problemas resultantes do que se poderia chamar “heranças malditas” em 

decorrência das decisões políticas tomadas na esfera governamental, supostamente durante o 

Estado autocrático dos anos 1970. 

Esta suposição encontra eco nas formulações da economista Tânia Bacelar69, ao falar 

sobre as “heranças” regionais brasileiras no Século XXI destaca o “abandono dos territórios 

rurais quando o Brasil resolve ser uma potência industrial”. E aqui encontramos uma forte 

relação com a história do Semiárido, nomeadamente o Semiárido rural, tão desprovido de 

políticas reguladoras de uma ação governamental de enfrentamento dos problemas resultantes 

das estiagens, principalmente as estiagens prolongadas que secularmente atingiram aquela 

região. 

Tecendo uma crítica ao modelo de desenvolvimento, que marca o período de 

modernização da indústria e da agricultura no país, Tânia Bacelar continua sua análise 

argumentativa, afirmando que poucos países se atreveram a fazer o que fez o Brasil: implantar 

70% da indústria numa única região, e argumenta que “tal concentração teria domado a 

diversidade” regional brasileira, a qual passou a ser, erroneamente, analisada a partir das 

médias. E, justamente porque a diversidade no Brasil é muito grande e claramente explícita sob 

os pontos de vista sociais, culturais, ambientais e económicos, proceder a análises a partir de 

médias - segue em sua crítica -, “é complicado porque as médias tendem mais a esconder do 

que revelar”. 

É importante fazer aqui dois destaques: i) esta “aula” da Professora Tânia Bacelar nos 

alerta para as questões socioeconómicas que estão na raiz dos problemas enfrentados pela 

sociedade civil organizada, nas redes sociotécnicas e ONGs dos anos 1980, quando resolvem 

enfrentar as consequências da modernização da agricultura brasileira; ii) a abordagem de  

contemporaneidade dos movimentos sociais exige um profundo mergulho nas teorias 

relacionadas com as mobilizações sociais protagonizadas pelos movimentos sociais. Estes são 

entendidos aqui como um setor significativo da população que desenvolve e define interesses 

incompatíveis com a ordem social e política existente e que os persegue por vias não 

                                                           
69 Informação obtida no vídeo-palestra “Perspetivas do Desenvolvimento Regional Brasileiro” proferida pela Economista e Professora da 
Universidade de São Paulo (USP) Tânia Bacelar de Araújo, especialista em desenvolvimento regional, em fevereiro de 2014. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=QkcvAKgLfd0, ao minuto 05:20. Acesso em 10.05.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=QkcvAKgLfd0
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institucionalizadas (Santos, 2008) e as redes sociotécnicas como estruturas organizadas em 

torno de temas de grande importância política, social, econômica, ambiental e de 

desenvolvimento territorial e social (Jesus, Simeão, & Martins, 2016) das populações, mas 

também das relações sociais históricas, de momento e de perspetiva futura. 

Para Brito (2007) as relações sociais se constroem a partir de uma experiência que 

escapa tanto ao imperialismo da obrigação coletiva, quanto ao relativismo da liberdade 

individual. Mutzenberg (2012) destaca a emergência de uma nova geração de movimentos 

sociais e redes, mais distante de uma tradição movimentalista forjada nos anos 1970 a 1990 e 

sugere que se pode identificar um novo momento dos movimentos sociais no Brasil, enquanto 

atores sociais diferentes incluindo organizações e redes como atores detentores de 

conhecimento. Nas redes “há informações relevantes para o planeamento e implementação de 

estratégias destinadas ao fortalecimento da participação e da ação coletiva entre os diferentes 

atores envolvidos” (Jesus et al., 2016, p. 18), mas, como destaca Alexander (1998): 

Os movimentos sociais alimentam-se de um senso de comunidade total. Embora os próprios 

movimentos constituam apenas um grupo específico, alegam ou (a) “representar” a sociedade 

como um todo, seus desejos e seus melhores interesses (por exemplo, um grupo de defesa do 

meio ambiente ou da cidadania), ou (b) falar diretamente à “sociedade” em nome de um interesse 

particular (por exemplo, um sindicato, ou um grupo de defesa dos afro-americanos ou das 

mulheres) (p. 20). 

Redes e mobilização social são, portanto, dois referenciais teóricos importantes para a 

reflexão e análise sobre o objeto desta investigação. São também vistos como atores sociais ou 

como articulações sociais ativas e protagonistas das lutas empreendidas pelos movimentos 

sociais (Gohn, 2008). A autora estudou profundamente a mobilização social inerente às redes e 

aos movimentos sociais e relaciona a ambos como categorias-chaves teóricas destacadas em 

outras análises acadêmicas, mas também “inscritas nos textos que objetivam produzir efeitos 

de intervenção direta na realidade dos movimentos sociais” (Gohn, 2008, p. 439). 
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5.2.2. Redes sociotécnicas: comunicação, sustentabilidade e contextos locais. 

 

5.2.2.1. Definições e conceitos de redes. 

 

Em artigo intitulado “Rede Sociotécnica na Governança de Políticas Públicas: o 

contexto da comunicação extensiva” Jesus et al. (2016) escrevem que “o conceito de rede 

ganhou relevância significativa no âmbito das políticas públicas nos últimos anos, como 

fenômeno empírico e estratégia… inclusive no sentido de uma possível maior autonomia e 

capacidade de ação na busca de um desenvolvimento mais sustentável” (pp. 23-24).  

O termo redes sociotécnicas encontra-se presente em literatura e em diferentes 

documentos referenciais desta investigação destacando diferentes enfoques: redes de 

agrônomos (Sabourin, 2007), redes de espaços de proposição de políticas públicas (Grisa, 

2012); redes de empreendimentos da agricultura familiar (Petersen & Silveira, 2007); e, redes 

municipais de ensino (Medeiros & Ventura, 2008), sem, no entanto, explicitar definições, 

abrangências ou tipologias de redes. Todavia, é importante destacar que estes autores utilizam 

o termo rede sociotécnica em diferentes situações, mas sempre na perspetiva de organização 

social e técnica como parâmetros definidores de desenvolvimento sustentável e resiliente da 

Agricultura familiar e camponesa. 

Jesus et al. (2016) utilizam-se de definições de quatro outros autores para compor 

evidências que sugerem compreensões, mas não necessariamente uma definição padrão de rede 

sociotécnica. Escrevem eles à página 19 do referido artigo. 

A Rede Sociotécnica pode ser vista como o coletivo híbrido (Latour, 1994) constituído por 

indivíduos que representam instituições em suas funções técnicas e outros atores/indivíduos sem 

qualquer representação institucional e sim como participação individual-cidadã, e tem espaço 

garantido, pode ser entendida também como “instrumento de análise vocacionado para 

compreender o processo de construção de uma inovação e não o modo de produção da ciência” 

(Oliveira, 2008, p. 64). A Rede Sociotécnica é transdisciplinar, na medida em que a produção, 

reprodução e difusão de conhecimentos são heterogêneas, mas amplamente acessíveis aos seus 

integrantes. Suas tênues fronteiras fazem convergir uma multiplicidade de competências e 

experiências complexas (Silva, 2003). Em sendo relacional, é também estruturalmente 

condicionada, na medida em que é constituída por indivíduos ou grupos socialmente 

posicionados. As interconexões entre indivíduos, seus agrupamentos e comunicação merecem 

a devida ênfase, para se compreender a inserção social e a distribuição do poder – ao atuar nesta 
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trama, cada indivíduo estabelece vínculos com outros, e a intersecção de seus interesses é 

amálgama suficiente para identificá-los não apenas como grupos, mas sim como uma rede social 

(Castells, 2002). 

Outros autores tratam redes como movimentos sociais. Elaboram teorias sobre redes de 

redes e discorrem sobre redes de movimentos sociais (Gohn, 2004, 2008; Picolotto, 2007; 

Scherer-Warren, 2006). Entretanto, no contexto desta investigação, para além das definições, é 

importante que o termo rede sociotécnica esteja compreendido como uma ação coletiva de 

indivíduos e/ou organizações que buscam alcançar objetivos comuns. Ou, como bem argumenta 

Melucci (1996) os movimentos sociais criam identidades para grupos, antes dispersos e 

desorganizados. Ou seja, uma rede funciona a partir de uma identidade criada para grupos, aliás 

como defendia o autor anteriormente.  

Àquela altura, Melucci (1996) preferia chamar os movimentos recentes de “redes de 

movimento” ou “áreas de movimento” ou seja, uma rede de grupos partilhando uma cultura de 

movimento e uma identidade coletiva, um conceito, segundo o autor, próximo do de indústria 

de movimento social de Zald, em referência ao conjunto de organizações orientado para a 

mesma espécie de mudança social, que inclui todo o tipo de ações orientadas para os objetivos 

dos movimentos (Melucci, 1989). 

A partir desta reflexão teórica, é suposto que a Rede PTA, enquanto rede de redes, 

adapta-se a esta formulação do parágrafo anterior, protagonizada por Melucci. Ou seja, o 

movimento sindical, representado pela CONTAG, suas Federações Estaduais (FETAGs) e os 

STTRs, e os movimentos sociais de luta por reforma agrária e outros direitos no campo, 

encontram um “pavimento” no trabalho da Rede PTA, que aliás, desenvolvia-se, em muitos 

municípios do Semiárido a partir dos STTRs, como componentes da malha coordenada pela 

CONTAG. 
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Figura 10. Sociograma representativo das relações interorganizacionais em três níveis (N1, N2 e N3) de 

interesses e valores de cidadania. Nota: Elaboração do autor, adaptado de Scherer-Warren (2006). 

 

Foram muitas as lideranças comunitárias e sindicais locais participantes nos programas 

de capacitação das equipas de CTAs e de Redes de Intercâmbio, como será detalhado mais à 

frente. Importante destacar, por enquanto, que esta atuação em rede, incluindo a rede CONTAG, 

pode ser melhor compreendida quando vista a partir dos três níveis de interesse e valores de 

cidadania descritos por Scherer-Warren (2006) e representada na figura 10. 

Entenda-se por relações sociais e institucionais nos três níveis: os processos de 

comunicação que os perpassam; as ações concretas institucionais, de doação de recursos, de 

cedência de crédito, e de aplicação em projetos comunitários que caracterizam as relações da 

cooperação internacional e dos ministérios e programas oficiais; e, os diferentes tipos e 

intensidades de influência exercida a partir do exterior dos três níveis. Tal dinâmica 

institucional termina por sugerir a existência de um quarto nível de relações sociais, sobre o 

qual retomaremos mais à frente. 

De igual importância é a elucidação dos elementos que caracterizam uma rede, visando 

a romper a fragmentação e o  isolamento dos movimentos sociais, que tendem a ser locais com 

objetivos únicos e efêmeros, encolhidos em seus mundos interiores (Castells, 2000, p. 41) de 
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forma a se perceber as interconexões entre redes e organizações, que explicitem os interesses 

comuns e revelem os antagônicos, visando à definição dos campos de atuação de um coletivo.  

Scherer-Warren (2006) defende que no contexto dos novos formatos de organização da 

sociedade civil, esta “nunca será isenta de relações e conflitos de poder, de disputas por 

hegemonia e de representações sociais e políticas diversificadas e antagônicas” (p. 110). A 

autora organiza um argumento teórico onde aparecem três níveis de interesses e valores de 

cidadania defendidos pela sociedade civil, nomeadamente na forma como se organizam em 

cada sociedade para encaminhamento de suas ações em prol de políticas sociais e públicas, 

protestos sociais, manifestações simbólicas e pressões políticas: um primeiro nível é o do 

associativismo local; um segundo é onde se encontram as formas de articulação inter 

organizacionais; e, um terceiro nível onde são observadas as mobilizações na esfera pública 

(Scherer-Warren, 2006). Tais níveis de interesse e valores de cidadania estão representados na 

figura 10 anterior, cuja característica principal é manter constante comunicação com atores 

sociais “externos” a exemplo da cooperação internacional, redes de redes e ministérios 

governamentais. 

Note-se que os três níveis de interesse e de valores de cidadania também interagem entre 

si, partindo do associativismo local, passando pela articulação em rede e chegando às esferas 

públicas. Cada um dos níveis comunica com o nível imediatamente acima (mais amplo) e vice-

versa. Na prática, as Associações Comunitárias Rurais (ACRs) e ONGs articulam-se para 

desenvolver ações estratégicas ou atividades pontuais. No modelo original, proposto por 

Scherer-Warren, parece faltar um quarto nível que reuniria a cooperação internacional, grandes 

redes, incluindo redes internacionais, os movimentos sociais e suas respetivas redes, bem como 

os ministérios de governo, e os programas oficiais. 

Sem uma dinâmica de comunicação estabelecida e um processo factível de relações 

interorganizacionais, usando comunicar com outras entidades e organizações unidas por uma 

esfera de interesses (Koehnen, 2019), seria quase impossível alcançar alguns resultados 

almejados pelas redes, como o de construção de conhecimento sobre agricultura sustentável 

com participação, ou de participação relevante no nível dos conselhos e fóruns de debate de 

políticas públicas (Weid, 2006b). Por isso é importante que os três níveis considerados 

interajam fortemente o que termina se traduzindo na prática exercida pelas redes sociotécnicas, 

desde a Rede PTA, a qual adotou uma política de comunicação, que ia da sistematização de 

conhecimento, experiências e boas práticas existentes até a sua difusão (Weid, 1988a, 2013), 

estratégia esta adotada mais tarde pelo Programa de Formação e Mobilização Social para a 
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Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas (P1MC) da ASA, já no início dos anos 

2000, ao criar o setor ASACOM em suas estruturas de gestão (Diniz & Piraux, 2011; Duque, 

2008; Piraux & Bonnal, 2011). 

 

5.2.2.2. Comunicação e relações interorganizacionais. 

 

A partir da análise da Figura 10 levantamos uma questão sobre a comunicação 

interorganizacional como fator-chave para o entendimento, entre organizações e indivíduos, em 

torno das mesmas esferas de interesses (Koehnen, 2019) aproximando tal reflexão ao que o 

filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, da nova Escola de Frankfurt, chama de 

comunidade de comunicação para designar coletivos que interagem e se interrelacionam em 

torno de propósitos ou objetivos a serem alcançados. Os processos de comunicação 

empreendidos pelas redes sociotécnicas ASA, ANA e a ATER NE, foram decisivos para 

construir, gerir e difundir conhecimento técnico, social e ambiental na perspetiva do 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e camponesa. 

Tais processos mostraram-se mais ou menos eficazes e dependentes fundamentalmente 

de técnicas e processos adequados de comunicação visando direcionando os esforços para o 

público de agricultores(as). Mas para catalisar os processos de comunicação foi necessário 

adotar conceitos e práticas de territorialização como elementos importantes para estabelecer 

processos de comunicação entre as escalas geográficas municipais, estaduais e nacional. Os 

efeitos da territorialização seriam notados evidentemente no desenvolvimento de fóruns, 

comissões, comitês e conselhos, onde o processo de participação dos agricultores e agricultoras 

seria facilitado permitindo, assim, uma maior participação nos debates, enquanto atores sociais 

capazes de influir nos debates e processos decisórios sobre o conjunto de políticas públicas nos 

territórios (Weid, 2006b, 2006a). 

Ainda considerando o conjunto de atores sociais que se dedicam às redes numa 

perspetiva de territorialidade pode-se acrescentar uma citação direta de Habermas: “os atores 

que levantam reivindicações de validade têm que desistir de prejulgar, no que diz respeito ao 

conteúdo, a relação entre linguagem e realidade, entre a media e o que é a comunicação” 

(Habermas, 1999, pp. 79-80), para, justamente, sugerir a importância da comunicação no 

processo de influência à sociedade e ao Estado. 

As relações interorganizacionais passam a ser uma marca nas dinâmicas de redes nas 

quais inserem-se as OSCs e ACIs, envolvidas em processos de geração de conhecimento 



107 
 

alternativo à modernização da agricultura, com a clara intenção de fortalecer a Agricultura 

familiar e camponesa (Almeida, 2009; Paranhos, Silveira, & Nogueira, 2007). E neste sentido 

uma dinâmica inovadora e desafiante era a de promoção de processos de comunicação intra- e 

interorganizacional a partir de duas vertentes: i) a comunicação sobre gestão de conhecimento 

na perspetiva de aprendizado mútuo; ii) o compartilhamento de conhecimentos (Jesus et al., 

2016; Medeiros & Ventura, 2008) a partir das experiências nos três diferentes níveis mostrados 

na figura 10 anterior. No primeiro caso era importante aprender de quem tinha mais experiência 

e neste sentido foi relevante mesclar o conhecimento de organizações já existentes com as novas 

organizações. Os métodos para melhorar a comunicação interorganizacional, desde o 

estabelecimento da Rede PTA eram vários, quase sempre apoiados pela cooperação 

internacional: Vejamos o que diz uma das pessoas entrevistadas, sobre gestão e 

compartilhamento de conhecimento: 

Eram visitas, oficinas locais, cursos, e também existiam encontros entre as organizações com 

várias participantes para troca de experiências. Nas duas agências em que trabalhei fizemos 

vários eventos nacionais sobre segurança alimentar. Eram cursos de formação e eventos 

regionais também para informação. As agências assumiram uma responsabilidade para com 

os processos de planeamento, monitoramento e avaliação, que era uma área que as ONGs 

tinham muita dificuldade (E 14 CIQ). 

Além das visitas de intercâmbio de conhecimento, cursos e encontros entre as entidades 

da sociedade civil, outros métodos contribuíram para melhorar a comunicação 

interorganizacional: 

i) Os cursos de formação para as equipes do PTA-FASE são pioneiros neste processo 

de promoção da interação interorganizacional, onde assessores/as de ONGs podiam 

trocar conhecimentos com investigadores especialistas em solos, pastagem nativa, 

pedologia, agricultura orgânica, comunicação, agroecologia, agroecossistemas, 

botânica, zootecnia, etc. Era nos cursos que se discutiam os assuntos relacionados 

com as dificuldades e problemas encontrados pelos agricultores familiares para 

produzirem numa perspetiva de sustentabilidade dos sistemas; 

ii) Os encontros regionais, territoriais e locais, para a troca de conhecimentos, 

tornaram-se eventos frequentes entre as equipas de trabalho nos estados. Estes 

encontros eram facilitados, inicialmente, por assessores da Rede PTA, normalmente 

as equipes das redes estaduais ou regionais, e assemelhavam-se ao método de 

extensão rural participativa campesino a campesino (Altieri, Nicholls, Henao, & 
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Lana, 2015; ESPIGAS, 2006; Holt-Giménez, 2002; Sosa, Roque, Lozano, & 

Rosset, 2010) adotado em larga escala na América Central, onde os serviços de 

extensão rural não chegavam; 

iii) Criaram-se encontros de intercâmbio de informações e conhecimentos específicos, 

com parte da academia já envolvida, para facilitar a comunicação sobre resultados 

obtidos com os experimentos nas propriedades de agricultores familiares. Um dos 

encontros realizados foi o I Encontro de Pesquisadores em Agroecologia, em 2002, 

em Recife. Nesta oportunidade os professores envolvidos puderam falar pela 

primeira vez com seus pares sobre as poucas experiências de interação com o 

trabalho das ONGs, o que, para o movimento agroecológico, constituiu-se num 

grande passo; 

iv) Professores de Universidades e investigadores de centros oficiais de pesquisa foram 

convocados a se envolver com as perguntas que faziam as organizações de base, as 

ONGs, e, principalmente, as famílias agricultoras. 

 

Todavia, a marca principal dessas dinâmicas parece ter sido o cuidado das ONGs e 

agências em alinhar planos de trabalho direcionados para o reconhecimento e a sistematização 

de boas experiências locais, bem como para melhorar a visibilidade das redes locais articuladas, 

formadoras de redes maiores, processo este distinguido nas ações estratégicas da Rede PTA, 

desde a sua criação, mas também nas três redes subsequentes aqui consideradas, ASA, ANA e 

a Rede ATER NE. A sistematização de experiências, como ver-se-á mais adiante, foi a principal 

tarefa desenvolvida pela Rede PTA e de onde se partiu para construir conhecimento sobre 

experiências de boas práticas e processos resilientes de agricultura familiar como referencial de 

construção futura de conhecimento que viria a ser chamado de conhecimento agroecológico. 

 

5.2.2.3. A comunicação como ferramenta de gestão e intercâmbio de conhecimento. 

 

A relação de comunicação dos atores sociais, circunscritos às dinâmicas dos três níveis 

de interesse citados, com atores sociais “externos”, faz-se, mais comumente de forma indireta, 

através de ONGs, instâncias governamentais ou estruturas locais / regionais do movimento 

sindical. Referindo-se ao início da década de 2010, Maria Gohn afirma que “na atualidade, os 

principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e 

internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e 
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informação, como a Internet” (Gohn, 2011a) buscando construir novos conhecimentos a partir 

de processos de comunicabilidade e de ação. É o que Habermas (1999, p. 124) chamou de “ação 

comunicativa quando pelo menos dois sujeitos interagem falando e agindo, sejam por meios 

verbais ou por meios extraverbais”. As ações de comunicação foram (e ainda são) uma marca 

forte nas redes sociotécnicas dedicadas ao processo de desenvolvimento de alternativas para a 

Agricultura familiar e camponesa.  

A criação e o desenvolvimento de novos saberes e conhecimentos são produto desta 

comunicabilidade desenvolvida nas redes (Gohn, 2011a) e nas organizações. Utiliza-se de 

linguagem estilística e estética de expressão como um meio de entendimento entre atores sociais 

(expositores e ouvintes) que se referem simultaneamente a algo nos mundos social, objetivo e 

subjetivo para negociar definições da realidade que possam ser compartilhadas por todos 

(Habermas, 1999, pp. 137-138). A Rede PTA identificou desde o início de suas atividades que 

deveria investir em comunicação como um ingrediente indispensável para a construção e a 

difusão de alternativas aos problemas causados pela agricultura moderna. Em alguns casos era 

necessário construir conhecimento técnico, desenvolver experiências e elaborar os meios de 

comunicabilidade para difundi-los na rede, entre os parceiros envolvidos, mas também para o 

público em geral. Era necessário comunicar as boas práticas, os avanços e sucessos alcançados, 

mas também os entraves e as frustações numa perspetiva de aprendizado coletivo e 

colaborativo.  

Presume-se que este investimento inicial da Rede PTA em diferentes níveis de 

comunicação, tenha criado as bases para que as redes sociotécnicas maiores, a ASA, a ANA e 

a Rede ATER NE, conseguissem implementar ações propositivas de inovações técnicas, 

processos de comunicação e metodologias participativas nos moldes em que conhecemos 

atualmente. Um grande passo dado pela Rede PTA foi o de fortalecer o Centro de 

Documentação da FASE, através dos recursos do PTA-FASE, apoiado pela cooperação 

internacional. 

Além das três redes sociotécnicas aqui mencionadas, muitas outras, de menor dimensão, 

foram estabelecendo relações com o processo de geração e gestão de conhecimento alternativo 

quando tratamos do universo da agricultura familiar e camponesa no contexto do Semiárido 

brasileiro. As referências geradas naquela região terminaram sendo referência para outras 

regiões do país, América Latina e outros continentes numa ação de envolvimento de redes 

internacionais, e de OSCs. Mudam os atores sociais, mudam os ambientes, mudam as culturas, 

mudam os métodos e técnicas tradicionais de cultivo, entretanto permanecem os processos de 
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geração, gestão e troca de conhecimentos como importantes parâmetros para melhorar os 

padrões de gestão e otimização dos processos de produção de alimentos e produtos para a 

geração de renda da Agricultura familiar e camponesa.  Escreve Maria Gohn sobre redes e 

movimentos sociais na perspetiva da produção de conhecimento e aprendizagem: 

uma das premissas básicas a respeito dos movimentos sociais é: são fontes de inovação e 

matrizes geradoras de saberes. Entretanto, não se trata de um processo isolado, mas de caráter 

político-social. Por isso, para analisar esses saberes, deve-se buscar as redes de articulações que 

os movimentos estabelecem na prática cotidiana e indagar sobre a conjuntura política, 

econômica e sociocultural do país quando as articulações acontecem. Essas redes são essenciais 

para compreender os fatores que geram as aprendizagens e os valores da cultura política que 

vão sendo construídos no processo interativo (Gohn, 2011a, pp. 333-334).  

Como ilustração podemos usar o caso do CAA Norte de Minas70, OSC que assessora 

famílias, grupos locais, associações de agricultores familiares, a partir da perceção do conceito 

de redes sociotécnicas como uma trama de interações sociotécnicas horizontalizadas, 

envolvendo famílias, jovens e mulheres que possibilita a apresentação dos produtos de uma 

cooperativa em novas perspetivas societárias (Souza, 2007). A autora ressalta ainda: “destaca-

se nesse contexto a intencionalidade marcante de promoção da participação social, do 

estabelecimento de relações horizontais e de fortalecimento institucional presente nas 

estratégias de constituição de microrredes para acompanhamento sociotécnico via abordagem 

agricultor-agricultor” (p. 146). Mas não somente no caso do CAA, como componente da Rede 

PTA. O Centro de Tecnologias Alternativas de Ouricuri (CTA-O) e o Centro de Tecnologias 

Alternativas de Quixeramobim (CTA-Q), fizeram o mesmo, de outra forma e com intensidades 

diferentes, utilizando-se de metodologias, também diferentes, e gerando resultados que serão 

apresentados mais adiante. O processo de comunicação (ou difusão) adotado pelas Redes de 

Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, foram também assumidas pelos Centros e ONGs 

locais como era suposto esperar de um processo horizontalizado de comunicação sobre os 

aprendizados e conhecimentos elaborados/construídos. 

Nesse contexto é importante perceber que estas redes maiores se tornam redes de redes, 

sem, necessariamente, terem sido criadas para este fim. E, portanto, são redes de redes por 

conterem em sua estrutura um número considerável de redes menores que se interligam a partir 

                                                           
70 O Centro de Agricultura Alternativa (CAA) Norte de Minas (Gerais) origina-se da Rede PTA e é afiliado à ASA e à ANA e, embora não 

esteja diretamente envolvido nesta investigação foi citado como organização, fora da região Nordeste, mas dentro do Semiárido, como 
importante ator da sociedade civil envolvido no processo de elaboração, debate e implementação de políticas públicas, processo este apoiado 

pela cooperação internacional não governamental (E 20 OSC) e governo brasileiro. 
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dos conhecimentos produzidos, divulgados e retroalimentados territorialmente, dos âmbitos 

locais para o nacional e vice-versa.  

Assim, o PTA-FASE tornava-se rede gradativamente, na medida em que ia agregando 

outras organizações, grupos de trabalho, no âmbito do movimento sindical dos trabalhadores 

rurais, das ONGs, das Igrejas e em setores das universidades e centros de investigação, 

suficientemente articulado para iniciar um trabalho visando, como ideia básica, à integração de 

dimensões ecológicas, técnicas, culturais e socioeconómicas do desenvolvimento rural. E, 

portanto, esta ideia básica era defendida, e crida, como o mote necessário para romper com a 

velha política e prática de combate à seca no Semiárido brasileiro (Jalfim, 2011). 

 

5.2.2.4. As redes sociotécnicas em interação com os contextos locais – percebendo realidades 

e promovendo sustentabilidade. 

 

Ao analisar as entrevistas uma evidência que se repetia era a do aumento da 

insustentabilidade dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa no Semiárido, 

com o uso inadequado de insumos e irrigação. A Rede PTA, desde o início dos anos 1980, já 

chamava à discussão para os problemas perda de fertilidade de solos, da contaminação de águas 

e solo por venenos agrícolas e a perda de sementes locais para as híbridas, questões estas que 

se tornavam temas de debate político para a transformação social no campo. Vejamos o que diz 

um respondente à entrevista quando perguntado sobre o sentido político da existência da Rede 

PTA, no início da década de 1980: 

Somente através da luta organizada e fundamentada em redes, apoiadas pela cooperação 

internacional através das OSC, assessoras de agricultores familiares e camponeses, foi possível 

realizar o nosso projeto de transformação das condições de produção no campo, realizado com 

a qualidade transformadora que teve.  A formação da Rede PTA, apoiada em redes locais, pelos 

Sindicatos (STTRs)71 e Associações Comunitárias, é o melhor exemplo de formação de rede 

nacional, independente, que permitiu organizar um movimento forte e representativo, capaz de 

fazer a diferença no que se refere à pressão política para a conquista de direitos básicos para 

famílias agricultoras do Semiárido criando um referencial alternativo ao modelo modernizante 

e mecanizado de produção da agricultura familiar (E 17 RST). 

                                                           
71 Neste trabalho mantenho a sigla STTR para me referir aos Sindicatos de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais, de forma a contemplar a 
linguagem de equidade de gênero assumida pelos movimentos sindicais a partir dos anos 2000. Entretanto no caso dos depoimentos reservo-

me o direito de manter fidelidade à fala que, em alguns casos, não se referem aos sindicatos com a linguagem inclusiva de gênero. 
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A Rede PTA foi, sem dúvida, a mais importante iniciativa da sociedade civil, que 

trabalhava no campo, para enfrentar os problemas causados pela modernização da agricultura, 

que, embora parecesse bem-intencionada acumulava efeitos negativos para o meio ambiente e 

para a reprodução da agricultura familiar e camponesa. Mance (2002, citado por Brito, 2007, 

pp. 127-128), condiciona a existência de uma rede ao apoio recíproco de diferentes sujeitos 

locais e territoriais que mantém relações intra e interorganizacionais criativas de autonomia e 

complementaridade, através de diversos fluxos. E, quando redes menores agregam-se formando 

redes maiores, em busca de unidade, mesmo que conservem suas diversidades de interesses e 

valores, estas resultam na construção de novos fluxos e sinergias que fortalecem a todos os 

atores sociais envolvidos e fazem emergir novas qualidades coletivas que não podem ser 

encontradas nas partes que compõem o conjunto (Scherer-Warren, 2006). 

Nesta formulação enquadra-se o exemplo da Rede PTA, para a qual evidenciamos duas 

ações estratégicas bem definidas: i) estabelecer processos participativos de geração e gestão de 

conhecimento sobre tecnologias e sistemas de produção nos níveis local e territorial; e, ii) criar 

e fortalecer redes regionais, territoriais, locais e comunitárias cujas interações eram o principal 

fator facilitador da difusão de conhecimento tal como era concebido e defendido à época.  

Esta forma embrionária de compartilhamento de conhecimento mais horizontalizado, 

rompendo, de certa forma com o modelo vigente e difundido oficialmente de transferência de 

conhecimento técnico, resultou mais tarde na criação de redes que funcionam até os dias atuais, 

a exemplo da Rede ECOVIDA, Rede Minas, Rede Mulheres e Agroecologia, Rede 

Agroecológica da Borborema, etc. as quais amplificam os resultados do trabalho das OSCs nas 

comunidades rurais, tornando-os mais visíveis para a sociedade em geral e mais capazes de 

influenciar políticas públicas. Tal formulação alinha-se com o depoimento de um entrevistado, 

ao se referir a um projeto desenvolvido pela sua OSC a partir do apoio da União Europeia: 

A organização que coordeno só alcançou grandes resultados, até para além do que se tinha 

previsto em seus planos de trabalho e orçamento, por estar articulada em redes, locais, 

regionais, nacionais e internacionais, a exemplo da Rede ATER NE, ASA e ANA e Consórcio 

EED, Rede PAD e por termos em nosso quadro funcional pessoas que são membros de 

conselhos (como o CONSEA nacional, o Conselho de Desenvolvimento do Estado, os Conselhos 

Territoriais e Locais onde atuamos). Entretanto, é de suma importância destacar que o trabalho 

da organização encontra fundamento na práxis de sua ação local, a partir das dezenas de redes 

comunitárias / locais e microrregionais formadas para se comunicar, vender e comprar bens e 

serviços, se relacionar culturalmente e se ajudar mutuamente (E 20 OSC). 
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Mais uma vez recorremos ao que defende Mance (2002, citado por Brito, 2007) quando 

evidencia que: 

as redes locais organizadas operam atendendo demandas imediatas da população por trabalho, 

melhoria no consumo, educação, reafirmação da dignidade humana e o direito ao bem-viver, 

combatendo estruturas de dominação causadoras de pobreza e exclusão social, implantando um 

novo modelo de produzir, consumir e conviver com solidariedade como um fator primordial de 

promoção da vida (p. 128). 

Esta evidência reflete a praxis das ONGs em busca de fortalecer a agricultura familiar e 

camponesa do ponto de vista da sustentabilidade. A maioria delas, senão todas, buscam 

estabelecer processos de comunicação e interação interorganizacionais como forma padrão de 

estabelecer redes locais e territoriais (Koehnen & Cristóvão, 2006) para se fortalecer 

regionalmente. Muitas encontram nos STTRs e nas associações comunitárias rurais no 

Semiárido, as parcerias perfeitas para referenciar e desenvolver seu trabalho e ações estratégicas 

necessárias para alcançar os resultados almejados (Lima, 1988). 

Para perceber os contextos locais e a realidade do Semiárido brasileiro foram 

desenvolvidas iniciativas de “diagnósticos da realidade rural” (Petersen & Silveira, 2007, p. 23) 

para identificar e visibilizar as experiências (Almeida, 2009) a partir da sistematização de 

documentos úteis e auxiliares aos processos de desenvolvimento rural, local/territorial (Silva, 

2003, p. 361). Tais diagnósticos foram produzidos principalmente por OSCs, a partir dos anos 

1980 (Weid, 1985b), muitas vezes circunscritas a suas áreas de atuação (territórios, 

microrregiões ou estados da federação) e surgiam como ferramenta adequada ao propósito de 

conhecer melhor a realidade e os problemas particulares de cada região (Dias, 2004). 

A partir destes diagnósticos, incluindo o “diagnóstico participativo de sistemas rurais” 

(Conway, 1993, p 29), muito se tem dito e escrito sobre a realidade do Semiárido brasileiro. As 

possíveis alternativas para o seu desenvolvimento e as proposições, geralmente, têm como 

referência imagens historicamente construídas sobre um espaço-problema, terra das secas, 

região de fome e da miséria, explicação do atraso econômico e das disparidades regionais (ver 

Anexo 03). Normalmente essas imagens são fruto de julgamentos superficiais sobre a realidade 

da região e dos interesses políticos das elites locais que explicavam a miséria, a fome e o atraso 

como produtos de condições naturais adversas, do clima, da terra e da formação de sua gente 

(Silva, 2003).  

A metodologia desenvolvida por Richard Ford e colaboradores é citada em Conway 

(1993) como de grande utilidade para diagnósticos de vilarejos e comunitários a partir de 
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ferramentas de participação que resultavam em leituras da realidade através de diagramas de 

Venn, mapas sazonais, mapas comunitários, desenhos de propriedade, linhas de tempo e de 

tendências etc. construídos junto com os grupos e pessoas beneficiárias de forma a que a equipa 

compreendesse quais os problemas existentes e tomasse decisões sobre como resolve-los, mas 

também sobre as oportunidades surgidas. Ainda na visão do autor o resultado do diagnóstico é 

um plano de manejo de recursos do vilarejo que se torna a base para a construção de acordos 

entre os habitantes, as ONGs e as agências governamentais. 

Este modo de fazer diagnóstico da realidade foi fortemente difundido entre os anos 1980 

e 90. A metodologia, as ferramentas, bem como os procedimentos pedagógicos e de 

comunicação foram também largamente adaptados para as realidades locais (Dias, 2004). 

 

5.2.3. Mobilização social e territorialização: uma dinâmica inovadora de influência em 

políticas públicas. 

 

Entre as redes locais CETRA (2014) distingue a “existência de redes de camponeses e 

organizações locais como um poderoso fator crítico da transição agroecológica” (p. 34), da 

Agricultura familiar e camponesa em territórios rurais, transição esta, entendida aqui, como 

sendo parte do processo de transformação social do paradigma de desenvolvimento da 

Agricultura familiar e camponesa, que inclui necessariamente o debate sobre políticas públicas, 

para alcançar bases sustentáveis e resilientes a partir das experiências criadas e adaptadas pelas 

próprias famílias agricultoras e disseminadas em escalas comunitárias, municipais e territoriais. 

É nos territórios que os processos de mobilização social acontecem permitindo uma 

comunicação ativa entre os atores sociais dos municípios e comunidades rurais o que resulta, 

entre outras dinâmicas, na divulgação de experiências de agricultura sustentável. As ONGs 

locais, muitas vezes, dão o suporte necessário para esses encontros de experiências 

acontecerem, materializados na presença importante dos agricultores e agricultoras familiares 

(Petersen, 2014b).  A caracterização de território, enquanto ambiente de expressão política, é 

evidenciada por BRASIL (2005, citado por Dias & Paiva, 2015) (p. 94), uma publicação do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, a qual, longe de ser uma definição encerrada em 

conceitos, estabelece o território como: 

um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo cidades e 

campos caracterizados por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 

sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativa- 
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mente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, 

onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural 

e territorial. (BRASIL, 2005, p. 11) 

É nos espaços de debate nos territórios que as famílias agricultoras encontram seus pares 

para discutir sobre suas práticas de produção e mecanismos de comercialização, alimentação e 

manutenção dos processos sociais de produção, os quais se traduzem em práticas cotidianas as 

quais muitas vezes necessitam de apoio técnico, pedagógico e financeiro para se manterem e 

cumprirem o seu papel de reprodução dos sistemas com sustentabilidade e resiliência. 

A Rede PTA também deu seu contributo para o tema, aquando decidiu desenvolver 

importantes diagnósticos sociais que apontavam diversas possibilidades para a tomada de 

decisões que permitissem “dotar as populações, vivendo nas áreas rurais, das prerrogativas 

necessárias a que sejam elas os protagonistas centrais da construção dos novos territórios” 

(Abramovay, 2000), sob pena de não se lograr êxito na tarefa de construir processos estáveis e 

resilientes de desenvolvimento.  

Com isso a territorialidade aparecia, como uma importante “instância” de interação 

mediadora (Sabourin, 2014), viabilizadoras da participação popular nas decisões sobre 

programas, projetos e políticas na tentativa de direcioná-los para as áreas mais carenciadas, 

contribuindo, ainda, para o rompimento do clientelismo político já mencionado (MDA, 2011a). 

Surgia assim um espaço intermediador entre os municípios/comunidades e os estados/país. 

Farrington (1997) indica diferentes caminhos que as ONGs usam para apoiar famílias 

agricultoras a partir de práticas de seleção de sementes e materiais vegetativos, práticas de 

cultivos, identificação de necessidades da população pobre e facilitação de contatos entre 

organizações participantes em programas locais (p. 215) e produção de galinhas, organização 

de mercados locais, segurança alimentar a partir de produção de alimentos locais e cuidados de 

saúde (p. 217), só para destacar alguns exemplos. Há nesta indicação de Farrington processos 

locais de desenvolvimento de experiências práticas, diagnóstico e leitura de realidade local, 

bem como de comunicação, processos estes vivenciados territorialmente no âmbito do trabalho 

das organizações no SAB, apoiado pela cooperação internacional.  

A referência territorial permite colocar experiências em contato, numa dimensão 

geográfica intermediária, e fazendo um papel de ponte entre as dinâmicas nacionais e locais (e 

vice-versa) qualificando debates técnicos e sociopolíticos que muitas vezes perder-se-iam nas 

imensas lacunas de articulação política entre municípios e estados, com o nível nacional. 
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Um exemplo de dinamização de território, agora evidenciando uma região fora do 

Brasil, também é trazido por Farrington (1997). É o exemplo do leste da Bolívia, uma região 

onde o setor público de extensão caracterizado como cronicamente fraco, mas que muda sua 

performance social, para melhor, a partir da implementação de um DTT (Departamento de 

Transferência de Tecnologia) do CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) na 

região. O segredo do sucesso desta iniciativa estava, não no trabalho diretamente com os 

agricultores, mas na articulação de diversos atores sociais, usuários intermediários de 

tecnologias, que tinham seus serviços locais de extensão, e, nesse processo, as ONGs foram um 

dos mais importantes atores sociais envolvidos (p. 215).   

As dinâmicas sociais territoriais permitiram corrigir erros e qualificar o direcionamento 

de recursos de projetos e programas para comunidades mais carentes (CETRA, 2014; MDA, 

2011a) e famílias mais empobrecidas mas somente a partir do momento em que a sociedade 

civil teve assento nos fóruns e conselhos72 de políticas públicas tirando das mãos do poder local 

(municipal) a hegemonia das decisões sobre as políticas públicas num processo de 

materialização / exercício da teoria da mobilização de recursos destacado em Gohn (2011) na 

perspetiva da práxis. 

Tal estratégia alinha-se com a sugestão contida num estudo sobre territorialidade na 

região do Douro, Portugal, ainda em 2003. O estudo destacava a necessidade de se investir 

menos em infraestruturas e mais em projetos estruturantes e sustentáveis, buscando foco nas 

necessidades regionais (…) procurando a complementaridade entre projetos, ligar pontes e criar 

redes (Cristóvão, Baptista, Correia, Rodrigues, & Marques, 2003, p. 16).  

Essa é também a ideia defendida num contexto de criação de sinergias a partir da política 

de criação de Territórios da Cidadania, para superar a perspetiva top down de ação pública para 

alinhamento adequado à proposta de governança territorial e assim delinear ações de caráter 

bottom up com respaldo normativo (Dias & Paiva, 2015) a partir da constatação a que chegam 

os autores, na mesma investigação, de que a ausência dos gestores públicos era um dos 

principais problemas apontados pelos participantes de fóruns e conselhos territoriais. A 

ausência dos gestores públicos municipais é uma realidade na maioria das arenas de debate de 

políticas públicas, segundo a maior parte dos entrevistados da “categoria OSC” deste estudo. 

 

                                                           
72 A discussão das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Camponesa, via PRONAF, era feita em Conselhos: nos municípios, 
os CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável); nos Estados da Federação, os CDRS (Conselho de Desenvolvimento 

Rural Sustentável); e em nível nacional o CONDRAF. 
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5.2.4. A rede projeto tecnologias alternativas: precursora das redes sociotécnicas atuais. 

 

No Brasil do início dos anos 1980 surge um movimento de questionamento do modelo 

de produção agrícola modernizante no país. Este movimento configura-se, em 1983, na Rede 

PTA (Weid, 1985a), uma rede de organizações e de redes locais/regionais, que reunia grupos 

de profissionais das ciências agrárias, economia, sociologia, gestão e comunicação rural, que 

assumiam a tarefa de desenvolver e implementar técnicas de produção agrícola e pecuária 

(chamadas à época, em seu conjunto, de Tecnologias Alternativas), experimentos e inovações 

que melhorassem a produtividade da agricultura (incluindo a criação animal) de base familiar, 

como alternativas à implementação das técnicas de modernização da agricultura no contexto da 

Revolução Verde (Pires, 2011).  

Esta busca de alternativas era, de certa forma, um desejo que se manifestava “no 

movimento em defesa da promoção de um tipo de agricultura que representasse uma opção à 

convencional” (Dias, 2004, p. 108). 

É inegável que o modelo agrícola modernizante brasileiro originou imensos benefícios 

para as monoculturas de produtos de exportação, no Sul-Sudeste-Centro-Oeste, excluindo o 

Norte e o Nordeste onde predominou a pequena produção. Todavia, no que se refere à questão 

ambiental, “a adoção de sucessivos pacotes modernizadores ocasionou excessos no uso de 

agrotóxicos, perda de produtividade do solo, desmatamento de áreas de cobertura vegetal 

natural e empobrecimento da biodiversidade” (Dias & Paiva, 2015, p. 93). Ou seja, com a 

modernização da agricultura surgiram problemas nunca antes enfrentados pela pequena 

produção. 

Para enfrentar o desafio de cocriar alternativas aos efeitos da modernização da 

agricultura, nos moldes em que estavam sendo feitos, e ao mesmo tempo resolver os problemas 

que faziam com que os pequenos produtores e suas famílias abandonassem a terra, era 

necessário capacitá-los, apoiar processos produtivos de cariz alternativo e prestar assistência 

técnica. A dificuldade inicial da rede foi encontrar tais profissionais. 

Segundo Gohn (2011) as organizações altermundialistas preocupam-se com a formação 

de seus militantes, pela experiência direta, e não pela formação em escolas, com leituras e 

estudos de textos. Esta realidade foi explicitada por Weid (1985a) ao problematizar o processo 

de composição dos quadros técnicos da Rede PTA no início dos anos 1980, destacando que o 

grande problema é que não havia quadros técnicos com formação, e capazes de assumir o 

desafio de tornar factível a ideia de apresentar alternativas aos problemas resultantes da 
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implementação do modelo modernizante da agricultura. Ou seja, era necessário encontrar 

profissionais à altura de concretizar tal repto. 

A questão não seria resolvida somente com a instituição de um escritório com três ou 

quatro profissionais para assessorar comunidades rurais para superar os problemas que 

inviabilizavam inúmeros assentamentos resultantes de lutas pela posse da terra (Weid, 1985a), 

e logo de início identificaram-se muitos problemas que careciam de esforços de capacitação, de 

ordem económica, social e organizativa, ecológica e técnica. Dentre os problemas técnicos 

destaquem-se, segundo o autor, “a baixa da fertilidade dos solos, erosão, pragas, falta de água, 

etc.; tudo isto, enfim, provocando baixa produtividade e alta vulnerabilidade das plantações”. 

Tomou-se como desafio não só aplicar técnicas alternativas de produção agrícola, mas, e 

principalmente, de mudar processos de produção e contribuir para melhorar as condições de 

vida dos pequenos produtores e suas famílias. 

No mesmo artigo o autor explica que a coordenação analisou três alternativas de 

composição das equipes do projeto. Uma delas era “importar” técnicos das 

escolas/universidades de Europa e EUA. “Agrônomos formados no Emmerson College, na 

lnglaterra, na Universidade de Kasel, na Alemanha, nos centros experimentais de agricultura 

orgânica na França, Suíça ou Estados Unidos poderiam suprir, ao menos inicialmente, as 

deficiências de formação dos nossos quadros” (Weid, 1985a). Mas a coordenação decidiu por 

“formar pela experiência direta” os/as jovens técnicos/as militantes, já que as outras duas 

opções cogitavam buscar quadros internacionais. Mesmo assim, depois de estabelecido, o PTA-

FASE buscou esta alternativa internacional73.  

 

5.2.4.1. A fase embrionária – entre erros e acertos uma ideia torna-se praxis. 

 

A Rede PTA surgia no início dos anos 1980, como uma alternativa concreta e 

questionadora da onda de modernização da agricultura brasileira cujo paradigma de produção 

era o da Revolução Verde, à época, (Almeida, 2009) direcionado para a média e grande 

propriedade rural que visava à inclusão da agricultura brasileira no mercado mundial.  No 

Brasil, o meio rural acompanhou a perspetiva “(im)posta pelo capital globalizado à agricultura 

nos celeiros rurais: processos de modernização, na perspetiva da revolução verde, alimentados 

                                                           
73 Chegaram ao Brasil, ao longo dos anos 1980 – 1990, técnicos e técnicas da Europa, como cooperantes, voluntários, ou mesmo funcionários 
de ONGs, pagos com recursos da cooperação internacional, de áreas académicas diferentes, principalmente das ciências agrárias, sociologia e 

economia. Um bom exemplo é o dos voluntários alemães do DED. 



119 
 

pela atuação de multinacionais produtoras de tratores, herbicidas, fertilizantes, entre outros” 

(Dias & Paiva, 2015).  

Do ponto de vista ambiental, a expressão “modernização” encerra uma grave 

contradição, pois é antagônica à ideia de conservação. Do ponto de vista social, o processo de 

modernização da agricultura contribui para desestruturar o modo de vida das famílias, 

estimulando a formação de latifúndios e a extensividade do cultivo (Barbosa, 2017), e, em 

consequência, provocando desemprego no campo, êxodo rural e aumento de pobreza nas 

periferias das grandes e médias cidades recetoras de migrantes. 

A Rede PTA, ao contrário, propunha como base conceitual e prática a busca de 

alternativas aos pacotes tecnológicos de uso de insumos agroquímicos e à motomecanização, 

propondo, portanto, o resgate de conhecimento local sobre as formas de produção autóctones e 

sustentáveis, cujos fundamentos eram: a recuperação e a conservação de solos; a preservação 

de biodiversidade e o resgate da agrobiodiversidade. Tais formas de produção assumem 

importância para a produção de alimentos e outros produtos procurados pela população, 

incluindo as famílias agricultoras e camponesas como componente da estratégia de reprodução 

da agricultura familiar produtiva, estável e sustentável. Segundo Weid (1985a) a Rede PTA não 

nasceu com esse nome, nem com essa filosofia. Originalmente era chamado de PTA-FASE e a 

proposta era “formar uma equipa de assessoria técnica a comunidades rurais, para suprir as 

carências que estavam inviabilizando inúmeros assentamentos oriundos de lutas vitoriosas pela 

posse da terra” (Weid, 1985a), e era preciso buscar pessoas, organizações, agências, organismos 

internacionais que alinhassem com esta ideia. E é aí que entram os conhecimentos no exterior, 

principalmente numa Europa ainda em recuperação do trauma da Segunda Guerra Mundial, e 

buscando na descolonização uma atividade global de democratização. No início da década de 

1980, nas palavras de uma pessoa entrevistada: 

havia dois grandes blocos de financiamento (doação) no âmbito da cooperação internacional: 

por um lado, uma cooperação mais oficial Governo a Governo que em geral cuidava mais da 

questão tecnológica da agricultura, então ajudava a desenvolver o sistema, aprimoramento do 

produto, rolava mais por esse campo; e, por outro lado, a Cooperação (internacional) não-

oficial, as fundações, igrejas, outras entidades benévolas do primeiro mundo, elas eram 

dirigidas aqui no Brasil, mais para o que se chamava à época de Educação Popular (EP). A 

FASE era, junto com outras, uma organização de EP. E o caráter dessa cooperação era muito 

mais dirigida para a luta por direitos, formação de atores políticos do mundo da pobreza, do 

mundo dos excluídos (E 17 RTS). 
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Durante a mesma entrevista a mesma pessoa afirma ainda que: 

A cooperação voltava-se para estas duas vertentes de ajuda internacional e não havia interesse 

explícito por ações de desenvolvimento nos moldes em que propúnhamos inicialmente, um 

projeto cujo objeto não havia similar no mundo contemporâneo, e que tinha como perspetiva 

prática a formação de redes, a partir de atividades estruturantes e de natureza imaterial, e 

ainda mais sem apresentar aos interlocutores internacionais, propostas concretas, 

simplesmente porque não era possível apresentar. Perseguíamos uma ideia, buscávamos 

implementar uma praxis nunca antes experimentada. O que tínhamos eram algumas evidências 

teóricas que emergiram de uma palestra em Paris, ao final da década de 1970 (E 17 RTS). 

Portanto, nem tudo era consenso em torno da formação da rede que mais tarde seria 

referência de iniciativa para diferentes agências internacionais articuladas em redes de combate 

à pobreza rural e promoção de direitos. Num ambiente de finalização do regime militar 

totalitário, de retorno de várias lideranças políticas anistiadas, entre elas as duas pessoas que 

idealizaram o PTA-FASE, haviam propostas as mais variadas possíveis para se estabelecer um 

contraponto à abordagem modernizante da agricultura brasileira. Para aquele momento uma 

pessoa entrevistada proporcionou um depoimento a ser considerado no estudo:  

Naquele momento (início da década de 1980) começamos a Rede PTA mesmo sem ter 

consciência e sem ter clareza teórica e de conhecimento, e… quero dizer, com isso que a gente 

enfrentou um verdadeiro bunker político ideológico que é essa conceção herdada do leninismo, 

hierarquizada, etc. e tal, e que a ideia de rede veio pouco a pouco, e foi, também pouco a pouco, 

quebrando esse bunker, entende? Quer dizer, na medida em que aponta novas formas de 

organização, novas formas de produção de conhecimento, novas formas de referência política, 

novas formas de aprendizado, entendeu? Então eu acho que esse é um legado. Lá atrás, eu acho 

que ele foi um legado fundante sem o qual a gente não teria conseguido fazer da rede, uma 

intuição. E que ainda hoje eu acho que ele (o legado) fundante ainda funciona como um 

movimento fertilizador de novas ideias de novas formas de organização e de novas formas de 

produção de conhecimento (E 23 OSC). 

A figura 11 a seguir procura representar, através de um sociograma, as relações 

existentes entre a rede PTA, o Projeto PTA-FASE e as equipes e ONGs atuando nas redes 

estaduais e regionais e intercâmbio e as equipas dos centros de tecnologias alternativas. 
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Figura 11. Representação simplificada da Rede PTA no início de suas atividades. Destaque para a FASE, entidade 

que abrigou o Projeto Tecnologias Alternativas. Elaboração do autor a partir de informações nos documentos 

referenciais. Legenda: NE – Nordeste; SE – Sudeste; S – Sul. 

 

Um facto a esclarecer é que tanto as redes de intercâmbio quanto os CTAs atuavam sob 

o suporte financeiro do PTA-FASE, financiado pela cooperação internacional não 

governamental, em três macrorregiões e eram orientados pedagógica e politicamente pela 

coordenação da Rede PTA. 

Assim, criou-se um “ambiente institucional” propício ao “nascimento” e à proliferação 

de um conjunto de experiências e experimentos de Tecnologias Alternativas, capacitação, 

formação educação contextualizada, metodologias participativas, processos de comunicação e 

difusão participativa de conhecimento. Era suposto, encontrar-se neste conjunto de experiências 

articuladas, uma forte tendência de se chegar a uma proposta de intervenção social capaz de 

enfrentar o grande problema da pobreza rural, que a todos incomodava e a todos desafiava 

enquanto problema social a ser solucionado. 

Sem referências similares conhecidas a Rede PTA se configura aos poucos como ator 

social e vai se construindo em si mesma, potencializando acertos e corrigindo erros, que 

progressivamente vão sendo vivenciados, e são produto da atuação prática de dezenas de OSCs 

então afiliadas em todo o país. No Semiárido a Rede PTA formou equipas técnicas em locais 

estratégicos da região e criou redes estaduais e regionais para intercambiar conhecimento, 



122 
 

envolvendo investigadores(as) de centros oficiais de investigação e universidades sem, porém, 

abrir mão de seus projetos de experimentação sociotécnica, em sua maioria, apoiados pela 

Cooperação Internacional 

Não faz parte desta investigação, entretanto, aprofundar as causas da pobreza, 

nomeadamente da pobreza rural no semiárido brasileiro, mas considera-se importante 

relacioná-la às problemáticas fundamentalmente relacionadas à pobreza rural na região. Tal 

procedimento justifica-se pela necessidade de fundamentar as ações e atividades desenvolvidas 

pelas OSCs, redes sociotécnicas e movimentos sociais, alinhando com os problemas que 

envolvem tais redes, e justificando porque pobreza foi um dos temas que motivou a cooperação 

internacional a contruir sinergias e cooperar com estas OSCs no Semiárido. Pobreza, e a busca 

da compreensão de suas causas, foi o mote mobilizador de uma série de diagnósticos 

socioeconómicos e ambientais realizados no Semiárido, como ponto de partida para a 

formulação de projetos de desenvolvimento rural.  

A questão é que ao se buscar compreender as causas da pobreza naquele contexto, outros 

problemas foram sendo revelados, já que os diagnósticos tinham a característica de abordar a 

problemática local/territorial de forma holística. Os danos ambientais e os problemas na saúde 

humana e animal, causados pelo uso de venenos nas lavouras; a Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) insuficiente e ineficiente para a Agricultura familiar e camponesa, e a ausência 

de políticas públicas ficaram evidentes nos diagnósticos e exercícios de leituras da realidade 

local realizados pela Rede PTA (Weid, 1988b).  

Os diagnósticos revelaram enfim uma forte desassistência da Agricultura familiar e 

camponesa, situação também identificada nos estudos de Grisa (2012), Grisa e Schneider 

(2014), Dias e Paiva (2015). Sabourin (2014) refere-se a uma ação da CONTAG, a partir da 

edição das mobilizações sociais, chamadas por aquela confederação de Grito da Terra Brasil, 

e a aproximação de setores da CONTAG ao Governo FHC, como ações importantes para 

reverter a situação de desassistência à agricultura familiar e criar bases para a formulação de 

um programa voltado exclusivamente para este setor produtivo. 

Tais diagnósticos foram de extrema importância para fazer escolhas no que se refere à 

forma como as equipas da rede deveriam atuar a partir de problemas locais como referencial 

principal para a construção de propostas e projetos de desenvolvimento local sustentável, 

visando a otimizar e obter a máxima efetividade dos poucos recursos mobilizados para o 

trabalho da rede naquela fase inicial (Weid, 1988a). E, portanto, cabe aqui destacar os 

diagnósticos e leituras de realidade local como uma das principais estratégias para se chegar às 
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famílias mais pobres e com maiores dificuldades técnicas, sociais e estruturais, estratégia que 

se utiliza até os dias atuais pelas organizações das redes ASA, ANA e Rede ATER NE. 

Na década de 1980 foram utilizadas ferramentas de RRA (Rapid Rural Appraisal) o 

qual evoluiu, mais tarde, para o PRA (Participatory Rural Appraisal) num processo de inclusão 

crescente dos principais protagonistas no processo de construção de conhecimento sobre 

tecnologias alternativas, agricultura alternativa, agricultura sustentável, agroecossistemas, 

sistemas agroecológicos e agroecologia, enquanto ciência, prática e movimento social. As 

equipas foram aprendendo a usar as ferramentas, mais que os métodos completos, adaptando-

as às suas necessidades institucionais, de experimentação e de formação. Vejamos o que diz um 

entrevistado sobre o uso de ferramentas de diagnóstico participativo: 

Os vários diagnósticos, dos quais perdemos a conta, realizados em diferentes locais com 

realidades sociopolíticas e ambientes, também diferentes, tornaram-se um potente aliado para 

a construção de propostas referenciais de desenvolvimento local sustentável justamente porque 

os resultados e descobertas feitas eram compartilhadas e refletidas coletivamente nos encontros 

locais, regionais e nacionais realizados desde o início do PTA-FASE, dinamizadas por 

encontros e outros eventos de intercâmbio de informações, dados e conhecimentos. Esta é uma 

marca importante dos movimentos e redes sociotécnicas da época: a dinâmica de comunicação 

criada como prática efetiva de geração e gestão de conhecimento sobre sistemas agrícolas 

familiares de produção, atualmente chamado de conhecimento agroecológico (E 22 RST). 

Uma das bases teóricas orientadoras desta ação, para a maioria das organizações e 

equipas, foi o livro Análise participativa para o desenvolvimento agrícola sustentável de 

Gordon Conway, traduzido e publicado pela AS-PTA. Apoiada pela Fundação Ford (EUA) esta 

publicação trazia em sua estrutura os conceitos e as técnicas de análise de agroecossistemas, de 

caráter participativo, bem como toda a metodologia do Diagnóstico Rápido de Sistemas Rurais 

(DRSR) que articulava técnicas e métodos participativos de análise de sistemas de produção 

agrícola (Conway, 1993), também trabalhados nas metodologias e ferramentas de RRA e PRA 

aprimoradas por autores como Robert Chambers, Jules Pretty e outros. 

 

5.2.4.2. A fase de praxis plena – formando, experimentando, sistematizando e comunicando. 

 

A Rede PTA, pioneira em agroecologia (Bloch, 2008), reunia a partir dos anos 1980 

grupos de profissionais das ciências agrárias, atuando em OSCs, para estudar e desenvolver 

técnicas, experimentos e inovações, que melhorassem a produtividade da agricultura de base 
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familiar, como alternativas às tecnologias modernizantes no contexto do paradigma da 

Revolução Verde (Pires, 2011), e, ao mesmo tempo, combatessem as práticas pouco 

recomendadas como o uso abusivo de agrotóxicos, segundo opinião de Petersen e Almeida 

(2006, cit. por Grisa, 2012, p. 157), opinião também corroborada por (Tomazini & Leite, 2016). 

E, portanto, esta rede constituiu-se, à época, num dos mais importantes movimentos da 

sociedade civil em busca do desenvolvimento da agricultura familiar brasileira visando atingir 

padrões de base sustentável e resiliência social, ambiental e económica. 

O primeiro recurso para o PTA-FASE doado pela Cooperação Técnica do governo 

Socialista Francês, via CIMADE (Service Oecuménic d’Entraide) possibilitou “procurar as 

bases tecnológicas de uma nova agricultura” (Weid, 1988a), somente possível através da 

montagem de um “diagnóstico” social cuja finalidade principal foi descobrir experiências 

práticas de agricultura “alternativa” viabilizando, assim, a construção de um primeiro 

mapeamento dessas experiências, as quais foram apresentadas e debatidas durante um encontro 

em dezembro de 1983 (Weid, 1988a). 

Deste debate foram eleitas cinco experiências de destaque para uma análise mais 

aprofundada de sua racionalidade técnica e económica: duas na região Nordeste, e três na região 

Sul, que seriam sistematizadas e difundidas como boas ideias e práticas alternativas a serem 

adaptadas em outras regiões. Uma expectativa muito ousada que terminou não se concretizando. 

Mas este facto não diminuiu a importância do histórico encontro de Campinas, onde se teve a 

ideia de se fazer encontros semelhantes em todos os estados. Esta ideia lançou as bases 

fundantes para a estruturação de duas grandes intervenções práticas: as Redes de Intercâmbio 

Tecnológico que funcionaram inicialmente em 10 estados contando, com cerca de 50 

profissionais envolvidos (Weid, 1988b); e, os Centros de Tecnologias Alternativas (CTAs).  

Tais estruturas de experimentação e investigação participativa desenvolveram dezenas 

de tecnologias, práticas, métodos e processos pedagógicos de aprendizagem que iam desde 

instrumentos simples para fazer curvas de nível no terreno, até investigações participativas para 

entender o comportamento fitossociológico da vegetação nativa. Como não faz parte da 

centralidade do objeto desta investigação traremos apenas destaques que consideramos 

importantes fazer no que se refere ao trabalho desenvolvido em dois CTAs no Semiárido, o 

CTA-O, no estado de Pernambuco, e o CTA-Q, no estado do Ceará, onde foram montados 

experimentos com as técnicas alternativas de produção, com a intenção de se manter uma 

“vitrine”, de tecnologias e experiências, a ser vista e vivenciada pelos agricultores familiares e 

camponeses participantes dos respetivos programas de capacitação.  
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No CTA-O foram desenvolvidas experiências pedagógicas de aprendizado e troca de 

experiências chamadas à época de Práticas de Estimulação Dedutiva (PEDs) como alternativa 

pedagógica para o repasse de tecnologias, nas palavras dos próprios assessores à época 

(Monteiro, 1988). As PEDs tinham como principal função a demonstração prática de 

fenômenos da natureza, como a erosão; de operações técnicas de produção, como o arranjo e 

espaçamento das plantas cultivadas. Pensando, inclusive, na capacidade de reprodução dos 

exercícios de estimulação dedutiva, a partir das práticas realizadas durante as sessões de 

formação (capacitação / treinamento) foram elaborados, sistematizados e difundidos os roteiros 

de PEDs para orientar lideranças comunitárias a reproduzir as práticas em suas comunidades 

rurais, e assim disseminar o conhecimento aprendido no CTA-O (Monteiro, 1988).  

O segundo exemplo em destaque é o da UPD (Unidade Produtiva Demonstrativa) no 

CTA-Q, que possibilitava a uma família vivenciar processos de desenvolvimento de um sistema 

produtivo como referência para “um amplo grupo de pequenos produtores” contribuindo para 

uma substancial melhoria de suas condições de vida mas também para, em sequência, reforçar 

sua organização política na luta pela terra (Reforma Agrária) ou permanência nela (Lima, 

1988). A identificação de experiências, bem como as atividades de experimentação 

participativa nos CTAs faziam parte do processo de capacitação das famílias agricultoras que 

avançava de forma descentralizada, pelas ONGs e redes estaduais e locais, Sindicatos de 

Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais (STTRs) e grupos de trabalho nas regiões de atuação da 

Rede PTA. 

Segundo o depoimento de um entrevistado o processo de formação de agricultoras e 

agricultores, enquanto opção da Rede PTA, organizações e movimentos sociais e sindical, à 

época, não foi de todo um sucesso. E para alguns casos foi mesmo problemático e talvez o 

maior problema, tenha sido a dificuldade de adaptação de alguns profissionais, ainda 

inexperientes e oriundos de outros países e de outras regiões do Brasil, principalmente do 

Sudeste e Sul, e que terminavam, por desconhecimento das condições ambientais do Semiárido, 

bem como das culturas locais, cometendo erros básicos. Atenção para o que ele afirma: 

A orientação (da formação) passava pelas organizações locais. Mas acontecia de as 

organizações solicitarem indicações do PTA-FASE, ou o projeto indicava: “olha tem uma 

pessoa muito boa que acabou agora o curso e tá querendo trabalhar com essa questão, já teve 

uma experiência com os grupos (não agroecológicos na época), mas com grupos de agricultura 

orgânica, então se vocês quiserem elas se dispõem a vir”. E foi assim que vieram algumas 

pessoas para o Nordeste a começar, na realidade, e aprenderam muito. Eu tive algumas 
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experiências com pessoas que vinham por exemplo do Sudeste e aí chegavam lá para fazer 

composto (composto orgânico) pensando na experiência que fizeram no Sudeste. Só que o clima 

era diferente, a evaporação era outra e aí eu pedi uma vez para uma dessas pessoas que 

olhassem para o que o agricultor fazia porque ele já tinha experiência de fazer o composto 

naquele local. E aí, quer dizer, foi um aprendizado daquelas pessoas (profissionais) que se 

abriram a isso.  Então outra coisa boa, … foi reconhecer que o agricultor também tinha 

conhecimento sobre as condições locais de produção. Falo sobre a igualdade de conhecimentos 

sobre questões específicas. Por exemplo, a troca de saberes. Do saber técnico com o saber do 

agricultor/a que vivencia isso todo dia e que trabalha inclusive com as próprias técnicas de 

compostagem no cotidiano naquelas condições climáticas né? E, portanto, ele conhecia muito 

mais porque ele vivia e aí nessa condição respeitar esse conhecimento e essa vivência, foi uma 

importante atitude também para a formação dos técnicos. (E 14 CIQ). 

Este depoimento revela várias questões e dilemas vivenciados na época e assumidos 

pela Rede PTA, entretanto, e mesmo assim, ainda hoje avalia-se como positiva a decisão de 

formar quadros técnicos localmente. 

Estes dois CTAs, mesmo com todas as críticas que possam ser construídas à sua forma 

de atuação predominantemente empirista, foram responsáveis por dar início a um processo de 

questionamento à investigação agrícola oficial à época, mas principalmente por trazer, para o 

debate sobre as tecnologias alternativas, investigadores de centros de investigação nacionais, a 

exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). De institutos de 

investigação agrícola e agrária internacionais, a exemplo do Instituto Francês de Pesquisa e 

Cooperação Internacional em Agricultura Mediterrânea e Tropical, e Desenvolvimento 

Sustentável (CIRAD), do Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, atualmente 

IRD - Institut de Recherche pour le Développement (ORSTOM), ambos franceses, do Centro 

de Educación e Tecnología (CET), chileno. E de universidades brasileiras, como a Universidade 

Federal do Ceará (UFC), Universidade Vale do Acaraú (UVA), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), bem como policy 

makers nacionais (ministérios, fundações, agências oficiais) e internacionais (Banco Mundial, 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), UNICEF, etc.).  

As referências locais de experimentação em tecnologias alternativas e processos, 

processos pedagógicos de aprendizagem e troca de conhecimentos, bem como de organização 

social, podem ter sido responsáveis para que importantes organizações de investigação e ensino, 

e policy makers, olhassem para a experiência da Rede PTA a partir dos resultados práticos e 
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inovadores de mobilização social, experimentação de tecnologias alternativas, formação e 

assistência técnica a agricultores, desenvolvidas em tão pouco tempo. 

Óbvio que o debate à época pode parecer, nos dias de hoje, tímido. Entretanto, isso não 

diminui a sua importância e esta foi uma das apostas que as agências de cooperação 

internacional fizeram ao dar apoio financeiro incondicional para o desenvolvimento de 

experimentos que viriam a contribuir futuramente para moldar investigações dos centros 

oficiais, mesmo que estes centros não mudassem em nada as suas políticas de investigação que 

continuavam com o caráter desenvolvimentista da agricultura e pecuária como principal vetor 

científico.  

Só para citar como exemplo, o experimento de manejo da vegetação de caatinga para 

incremento de forragem nativa, conduzido no CTA-O, resultaram num artigo científico 

publicado na Revista Brasileira de Zootecnia (Araújo-Filho, Carvalho, Garcia, & Sousa, 2002), 

sendo importante referência de estudo realizado fora do centro de investigação da EMBRAPA 

Caprinos, supervisionada pelo investigador Professor Doutor João Ambrósio de Araújo Filho, 

“um dos principais cientistas brasileiros dedicados ao Semiárido” (Mattos, 2017, p. ix).  

Entrementes, mais do que os experimentos, strictu sensu, realizados nos CTAs, os 

diversos momentos de interação de investigadores com as atividades de formação e capacitação, 

e os encontros de intercâmbio da Rede PTA, constituíram-se em marcos importantes para a 

reflexão dos/as investigadores/as sobre suas práticas de investigação. O caráter participativo 

das investigações conduzidas nos CTAs talvez tenha sido uma das maiores contribuições da 

sociedade civil, para investigadores/as dentro de centros de investigação. O mesmo não 

podemos dizer dos próprios centros de investigação como afirma um dos entrevistados ao falar 

sobre a importância do mundo académico para a transição agroecológica a partir dos 

movimentos da sociedade civil, dedicados a este fim: 

O campo acadêmico também contribuiu para a elaboração de uma análise crítica da 

agricultura familiar no contexto do Semiárido, quando interagiram com ONGs e com 

movimentos sociais, mas tenho que dizer que não foram todos (os investigadores) já que neste 

campo também há os conservadores. Entretanto, buscando bons exemplos de investigadores 

mais abertos e cujo cariz de investigador apresenta uma visão mais progressista encontramos 

Graziano, Veiga, Abramovay, e Wanderley, só para exemplificar, como figuras que tiveram 

presença mais pessoal e menos institucional no movimento da sociedade civil para a agricultura 

alternativa. Todavia, e apesar desta limitação de ordem institucional, deram muita contribuição 

analítica dentro das instituições acadêmicas a que pertencem (ou pertenciam), resultando, por 
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exemplo, em projetos académicos, alguns com a FAO ou com o PNUD, no sentido de estudar e 

entender a Agricultura familiar e camponesa no contexto sociotécnico do Brasil (E 22 RST).  

Ou seja, não se pode afirmar que as instituições de investigação estavam abertas a 

mudanças, mas apenas alguns poucos investigadores dentro delas. Um problema social difícil, 

senão impossível de resolver, numa estrutura de governos autoritários, que, mesmo após a 

Constituinte de 1988, herdam as políticas e vícios desenvolvidos desde décadas e com estruturas 

que não se moldam facilmente às mudanças requeridas.  

 

5.2.4.3. Ator político, técnico e social – transformando-se e transformando a agricultura. 

 

Assim é que a Rede PTA é precursora de uma mobilização social única que evolui (da 

ideia original de montar uma equipa técnica de assessoria para assentamentos da Reforma 

Agrária, o PTA-FASE), para uma iniciativa de projeto de abordagem sistêmica que visava a 

descobrir conhecimentos, boas práticas e experiências no meio rural do Brasil, que permitissem 

melhorar e transformar a vida de milhares de famílias agricultoras e camponesas. E tudo começa 

com o esforço de dois profissionais economistas74, exilados em Paris, que retornam ao Brasil 

após a promulgação da Lei da Anistia75. 

Ainda lembro da incredibilidade com que ouvimos, em Paris, lá por 1977, uma palestra de um 

americano profético questionando a racionalidade económica, ecológica e social da moderna 

agricultura dos Estados Unidos (da América do Norte). Não, em 1980 a proposta era intervir na 

organização da produção e da comercialização ao nível das comunidades para otimizar o uso da 

terra e da mão-de-obra e melhorar as relações de força no relacionamento com o mercado. A 

proposta inicial foi sendo alterada, moldada pela prática, pelos choques com a realidade. Quanto 

à tecnologia, considerávamos a priori que, do cabedal conhecido de informações da agricultura 

moderna, um agrónomo com sensibilidade político-social poderia dar conta de selecionar e 

difundir o que fosse acessível aos pequenos produtores. A ideia era, portanto, simples. 

Conseguir financiamento para uma equipa de 3 pessoas: economista agrícola, sociólogo e 

agrónomo para dar assessoria a comunidades rurais (Weid, 1988a, p. 2). 

                                                           
74 Os dois profissionais citados aqui são Jean Marc von der Weid e Sílvio Gomes de Almeida, que coordenaram o PTA-FASE e a Rede PTA. 

75 A Lei da Anistia Política (Lei nº 6683/79) foi promulgada em 1979, no governo do presidente João Baptista Figueiredo, para reverter punições 

aos cidadãos brasileiros que, entre os anos de 1961 e 1979, foram considerados criminosos políticos pelo regime militar. A lei garantia, entre 
outros direitos, o retorno dos exilados ao País, o restabelecimento dos direitos políticos e a volta ao serviço de militares e funcionários da 

administração pública, excluídos de suas funções durante a ditadura. Fonte: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/lei-da-

anistia-poltica-reverteu-punicoes-da-epoca-da-ditadura. Acesso em 12/02/2018. 

 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/lei-da-anistia-poltica-reverteu-punicoes-da-epoca-da-ditadura
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/lei-da-anistia-poltica-reverteu-punicoes-da-epoca-da-ditadura
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Os resultados dos primeiros diagnósticos sociais realizados com a intenção de descobrir 

experiências foram importantes para moldarem o projeto inicial. Ou seja, foram incorporadas 

outras ideias como a de beber nas experiências já existentes, protagonizadas, muitas vezes, 

pelas equipas de pastorais rurais nas CEBs da Igreja Católica, espalhadas por todo o país. 

Organizações como o Movimento de Organização Comunitária (MOC), o Centro Vianei de 

Educação Popular, PATAC (Programa de Aplicação de Tecnologias Adaptadas às 

Comunidades), o ESPLAR (Escritório de Planeamento, Pesquisa e Assessoria), a ASSESOAR 

(Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural), e outras experiências já existentes 

constituíram-se em referências concretas para a Rede PTA.  

Assim, passa-se a conhecer experiências anteriores, muitas delas apoiadas pelas igrejas, 

na linha “levar a ‘modernização’ ao pequeno produtor”. Este passo inicial foi de suma 

importância para se constatar um alto índice de fracassos nessas experiências. Ao mesmo 

tempo, a literatura especializada em economia agrícola e antropologia rural, de outros países, 

revelou um processo de desestruturação de setores camponeses do Terceiro Mundo, no rastro 

de esforços do Banco Mundial e de várias organizações de cooperação para modernizá-los. 

Duas perguntas inquietadoras surgiam àquela altura para a coordenação da Rede PTA: 

a primeira desafiava a coordenação a refletir se, enquanto movimento, a rede deveria 

simplesmente aceitar a inviabilidade do pequeno produtor rural e remeter o enfrentamento da 

questão da pobreza rural para a sociedade pós-socialista com uma agricultura modernizada e 

organizada em kolkozes e sovkozes? E a segunda provocava não só a coordenação, mas todo o 

projeto e suas equipas, a tomar uma atitude para aquele momento. Deveria a rede defender a 

agricultura tradicional e lutar por uma política estatal do tipo assistencial que a viabilizasse 

artificialmente? (Weid, 1988a). Segundo um entrevistado era necessário desagregar dos velhos 

paradigmas, as formulações do projeto da Rede PTA, buscando construí-lo como uma proposta 

inovadora, capaz de trilhar um caminho que talvez ainda nem estivesse construído. Em suas 

palavras: 

…entendemos que não. Não era necessário atrelar o desenvolvimento de uma iniciativa 

inovadora a velhos conceitos. Assim, trilhamos o caminho de construir conhecimento em busca 

de resiliência técnica, social e ambiental, ingredientes importantes para a construção da 

sustentabilidade nessas três dimensões, acrescentando a sustentabilidade económica. Mas a 

construção de conhecimento só prosperaria se fundada num “sistema” de intercâmbio 

horizontalizado, onde agricultores e agricultoras fossem protagonistas e não apenas recetoras 

de conhecimento (E 23 OSC). 
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Mais uma vez parece importante destacar que a comunicação desenvolvida no âmbito 

da Rede PTA, era de imenso valor para a construção deste caminho. Mas não somente sob o 

ponto de vista de disseminar informações, mas principalmente sob o ponto de vista de construir 

e sistematizar conhecimento a ser divulgado amplamente pelas redes locais/estaduais, e 

regionais que se formavam a partir da praxis de experimentação participativa no campo das 

tecnologias (sociais) alternativas através de processos locais de comunicação.  

Ou seja, as equipas em campo sistematizavam o conhecimento tradicional sobre técnicas 

e boas práticas diversas, tanto as mais simples como aquelas que exigiam um nível de 

sofisticação mais apurado, e promoviam um intercâmbio destes materiais sistematizados, entre 

comunidades, entre as equipas nos centros de experimentação, ou nas redes estaduais e 

regionais, bem como remetiam ao Centro de Documentação da FASE no Rio de Janeiro. Este, 

já era referência em documentos de experiências sistematizados e, por isso, importantes para os 

movimentos sociais no campo que apoiavam algum aspeto de trabalho da Agricultura familiar 

e camponesa. Via-se então enriquecido de informações e conhecimento sistematizado pelo 

grande projeto que ela abrigava, apoiado pela cooperação internacional.  

A identificação, sistematização e divulgação de informações e dados resultantes de 

experiências permitiu à Rede PTA criar uma base documental própria, dentro do Centro de 

Documentação da FASE, extremamente rica de conhecimento sobre agricultura alternativa, 

técnicas de enfrentamento aos problemas da seca (mais tarde chamadas de convivência com o 

Semiárido), de tecnologias sociais esquecidas, nas mais variadas temáticas (armazenamento de 

grãos, conservação de carne, seleção de sementes, alimentos tradicionais, etc). Viabilizadas 

inicialmente pelos diagnósticos supracitados estas práticas tornaram-se cotidianas nas 

dinâmicas de equipas dos CTAs e das Redes de Intercâmbio. Assim, parece justo dar os créditos 

necessários à esta rede como precursora da mobilização social em busca de novos 

conhecimentos, que dura até os dias atuais.  

Segundo depoimentos de participantes desta investigação, o apoio da CING, 

principalmente a europeia, mas também de parte dos EUA, ao PTA-FASE, foi importante para 

a realização de atividades as mais diferentes e relevantes possíveis: desde a formação de ONGs 

nacionais, até a implementação / replicação de tecnologias sociais, processos de capacitação e 

formação em diferentes níveis e intensidades, tanto para oficiais de programas, técnicos de 

assessoria direta, profissionais atuando em advocacy, lideranças camponesas, lideranças 

sindicais e de movimentos sociais. Essas redes comunitárias, locais e municipais, muitas até 

invisíveis nacionalmente, mas com grande importância para influenciar políticas públicas até o 



131 
 

âmbito territorial, mais fortemente, a exemplo das pequenas redes de comercialização 

comunitárias que se formaram em torno das experiências de sistemas agroecológicos de 

produção, conhecidas localmente como feiras agroecológicas. O PTA-FASE representa, 

portanto, uma das primeiras iniciativas de construção de uma política pública para contemplar 

plenamente a agricultura familiar buscando justiça social, ambiental e acesso a direitos básicos 

como à alimentação e à água. 

Cabe aqui relembrar que a Rede PTA, iniciou uma busca incessante e descentralizada 

de alternativas à insustentabilidade e baixa resiliência, em relação à seca, fenômeno comum aos 

semiáridos do planeta, dos sistemas de produção agrícola e pecuário vigentes à época, o sistema 

tradicional e o sistema moderno, ou a caminho da modernização. Para isso contou com sua 

capacidade de articulação institucional e de formação de redes regionais e locais, integrando 

dimensões ecológicas, técnicas, culturais e económicas do desenvolvimento rural em busca de 

um padrão aceitável de sustentabilidade e resiliência para a Agricultura familiar e camponesa.  

Ao final da década de 1990 ela era composta por organizações da sociedade civil de 11 

estados brasileiros, que também se articulavam e/ou formavam múltiplas redes locais e 

regionais, com expressões institucionais e agendas próprias, caracterizando um novo contexto 

de agrupamento de interações locais e regionais. Tal situação levou a Rede PTA a rever seu 

carácter de rede, seus sentidos técnico-práticos e suas propostas político-pedagógicas, bem 

como a buscar novas formas de inserção e de interatividade em horizontes de maior amplitude 

no campo agroecológico. Já não fazia sentido uma atuação em rede nos moldes em que 

desenvolvia durante os anos 1980. Vejamos o que diz um entrevistado: 

Na prática, a Rede PTA chegou num determinado momento de sua existência que ela se exauriu 

enquanto ator social, enquanto alternativa de organização e promoção de desenvolvimento, de 

instrumento de mediação social e política no meio rural. Dissolve-se e no ato de sua dissolução 

as organizações participantes propõem a fundação da ANA e convocam o primeiro Encontro 

Nacional de Agroecologia (I ENA). A Rede PTA desempenhou, portanto, um importante papel 

sociotécnico e político de interação com a sociedade, e, não menos importante foi o papel 

desempenhado nessa passagem, não apenas de escala social e geográfica, mas também de 

escala política e de conceção do desenvolvimento (E 23 OSC).  

Ou seja, permitiu às organizações tomarem a decisão de encerrar as atividades da rede 

a partir de do reconhecimento de que eram parte de um conjunto muito maior de organizações, 

com um outro amadurecimento político que permitiu, por sua vez, dar início a um novo 

processo que permanece ativo até a atualidade a partir de outras redes.  
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O mesmo entrevistado destaca o papel social da Rede PTA que talvez poucos percebam, 

em termos de importância para o futuro da agricultura familiar e camponesa no Brasil: 

A Rede PTA passa de uma condição de Rede com uma profunda endogenia, segundo uma das 

conclusões da consultoria contratada para sua avaliação à época, que termina sendo uma 

grande contribuição para a reflexão sobre sua própria existência enquanto ator social com um 

papel social de relevância transformadora. Apesar das reações negativas, esta avaliação 

permitiu que as cinco ou seis entidades que a formavam se percebessem imersas num conjunto 

muito maior de entidades que estavam enredadas regionalmente, localmente, nos territórios. A 

partir desta reflexão a Rede PTA se encerra e dá origem à mais abrangente rede de agricultura 

familiar sustentável do país, a Articulação Nacional de Agroecologia (E 22 RST). 

A Rede PTA acaba porque findam as possibilidades de interação social nos moldes em 

que ela funcionava, mas foi dissolvida não pela falta de importância política, mas pela 

necessidade de adequação à nova realidade social protagonizada pelas organizações 

constitutivas do movimento agroecológico no Brasil, que incluía uma vertente acadêmica, a 

Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), a partir de dinâmicas sociais  e interativas em 

que não necessariamente se parte da academia mas tem a academia como parceira 

institucionalizada e contribuindo com as perguntas de investigação que surgem a partir das 

bases de agricultura familiar e camponesa materializadas nos momentos de interação social, 

técnica e política nos Encontros Nacionais de Agroecologia (ENAs) como estratégias de 

construção e partilha de conhecimento agroecológico, ou de convivência com o semiárido, no 

caso do Semiárido. 

 

5.2.5. A articulação nacional de agroecologia. 

 

“De certa maneira, a Rede PTA se desfez para se enredar em novas articulações rurais 

que ganhavam corpo e dinamismo desde os níveis local e regional” (Almeida, 2009, p. 69). Este 

sentido prático de se auto avaliar enquanto ator social coletivo, resultou na criação da ANA, em 

2002, que passou a reunir movimentos sociais, outras redes e OSCs, comprometidas com a 

implementação e desenvolvimento de experiências agroecológicas e promoção da própria 

agroecologia, visando ao fortalecimento da produção familiar e das alternativas sustentáveis de 

desenvolvimento rural. Dois anos mais tarde, em 2004, regista-se a ABA como uma associação 

cultural e técnico-científica que tem tido um papel importante na realização dos Congressos 

Brasileiros de Agroecologia (CBA) (Schmitt, 2016, p. 28).  



133 
 

A ANA configura sua dinâmica em três vertentes: a academia, os movimentos sociais e 

redes e as experiências da agricultura familiar e camponesa já existentes em todo o país e que 

acaba sendo de grande importância, segundo o depoimento de um entrevistado: 

… uma estratégia que acentua e valoriza a interação ativa de parte da academia, representada 

por investigadores e professores, cuja participação na ANA ganha relevância e concretude 

prático-conceitual a partir das centenas de experiências e boas práticas, já vivenciadas, de 

produtividade, resiliência, estabilidade e equidade encontradas em sistemas de produção da 

Agricultura familiar e camponesa em todo o país (E 22 RST). 

O passo seguinte, protagonizado pela ANA foi, então, assumir um debate nacional sobre 

desenvolvimento rural, configurado no 1º ENA que promoveu, na prática, o encontro dos três 

âmbitos sociais anteriormente citados: experiências, movimentos sociais e academia; e das três 

dimensões da agroecologia: ciência, prática e movimento social, como conteúdos 

indispensáveis para se chegar à almejada sustentabilidade. Ao fazer isso a ANA promoveu a 

mobilização de agricultores, consumidores, profissionais das ciências agrárias e sociais, 

gestores públicos e outros atores locais, que passaram a incidir sobre os rumos do 

desenvolvimento rural a partir da influência nas políticas públicas. As redes sociais de inovação 

agroecológica fizeram do território o seu principal elemento de identidade ao contrário do 

agronegócio que promove a desterritorialização da agricultura familiar (Almeida, 2009).  

 Pelo lado da sociedade civil organizada, sobretudo dos movimentos camponeses e da 

agricultura familiar de abrangência nacional, ainda é limitada a defesa dos referenciais da 

Agroecologia como eixo estruturador das pautas de negociação política com o Estado (Caporal 

& Petersen, 2012), mesmo com todo o quadro de discussão e negociação de políticas que se 

abriu durante o governo Lula da Silva. Seria este um retrocesso imprevisto pelos movimentos 

sociais? Segundo um entrevistado: 

nem todas as pautas das principais redes agroecológicas e suas organizações participantes, 

foram bem-recebidas pelo governo e a hipótese é de que a pauta econômica sempre predominou 

em relação à pauta da sustentabilidade ecológica e dos direitos das famílias agricultoras e 

camponesas. Um exemplo que trago é relacionado com a questão das sementes crioulas vs. 

Sementes transgênicas. Veja, todas as batalhas travadas pelos movimentos sociais e redes da 

sociedade civil, foram perdidas junto à Comissão de Biosegurança do Congresso Nacional, a 

CTNBIO (E 20 OSC). 

Mesmo assim, continuam surgindo iniciativas de inovação sociopolítica e metodológica 

relevantes, destacando-se aí a emergência da ABA, como braço académico da ANA que tem 
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contribuído para qualificar cientificamente os debates sobre desenvolvimento agroecológico, a 

partir da realização de experiências no âmbito da agricultura familiar e camponesa, 

pressupostamente, sustentáveis e resilientes.  

A seguir fazemos uma tentativa de representação simplificada da ANA a partir de um 

sociograma que destaca as dinâmicas sociais locais e territoriais bem como as estratégias de 

relações interorganizacionais, em nível nacional. Para a formulação do sociograma adota-se o 

princípio de relações entre a sociedade civil, descrito em Scherer-Warren (2006), no qual há 

“vários níveis de como os interesses e os valores da cidadania se organizam em cada sociedade 

para encaminhamento de suas ações em prol de políticas sociais e públicas, protestos sociais, 

manifestações simbólicas e pressões políticas” (p. 110).  

Assim, as relações interorganizacionais partem de encontros territoriais e estaduais, 

cujos momentos de reflexão, debate e formulação de políticas públicas, programas e projetos 

fortalecedores da agricultura familiar e camponesa, ganham concretude nos Encontros 

Nacionais de Agroecologia (ENAs), os quais podem ser destacados como arenas de debate, 

formulação e organização das ideias acerca do desenvolvimento rural sustentável tomando-se 

como referencial as experiências locais e territoriais realizados pelas famílias agricultoras ou 

pelas suas organizações de base comunitária. Outro destaque a ser feito é a própria capacidade 

das organizações e redes locais, incluindo as redes académicas, dinamizarem processos de 

construção e intercâmbio de conhecimentos das experiências locais, sejam de organização 

social, seja de produção ou de comercialização 
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Figura 12. Sociograma representativo da ANA e suas dinâmicas de redes nos níveis nacional, regional, territorial 

e local. 

 

O círculo maior, na figura 12, em linha pontilhada, representa a ANA enquanto rede, 

aberta à sociedade em geral. Os três círculos, levemente ovalados e sobrepostos, guardam 

similaridade social com os três níveis de interesses e valores de cidadania nas relações sociais 

e institucionais sugerido na figura 10, segundo formula Scherer-Warrem (2006). 

As duas setas transversais, pontilhadas, em via dupla indicam que as relações 

interorganizacionais e os processos sociais de comunicação ocorrem transversalmente e na 

maioria dos casos de forma horizontal nos ambientes territoriais e locais onde atuam as 

organizações e redes menores que compõem a ANA. E, finalmente, para efeito didático, uma 

representação externa da principal dinâmica social coletiva articulada pela ANA, os ENAs, a 

partir dos quais agricultores/as, assessores/as, académicos/as e investigadores/as podem trocar 

experiências acerca dos processos de desenvolvimento sustentável dos quais fazem parte. 

Os ENAs são espaços de articulação, produção e intercâmbio de conhecimento 

agroecológico como poderosas ferramentas para o desenvolvimento de padrões de 

sustentabilidade e resiliência dos sistemas da agricultura familiar. Também são encontros 

estratégicos e desafiadores de formulação de políticas públicas, compartilhamento de 
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experiências exitosas e boas/melhores práticas, avaliação de tecnologias sociais e processos, 

bem como dos sistemas de produção agrícola e pecuário de cariz ecológico. 

 

5.2.6. A articulação no semiárido brasileiro. 

 

No final dos anos 1990 ONGs, movimentos sociais e redes sociotécnicas, com atuação 

no semiárido, formaram a ASA (Brito, 2007; Duque, 2008; Pedrosa, 2011) com o apoio da 

cooperação internacional durante o evento paralelo à 3ª Conferência das Partes da Convenção 

das Nações Unidas de Combate à Desertificação (COP 3) em Olinda76 (Brito, 2007; Jalfim, 

2011). Em 1999 a ASA lançou a Declaração do Semiárido (ASA, 1999) afirmando que o 

conjunto de experiências já realizadas, em pouco mais de uma década, em diferentes territórios 

da região demonstravam que era possível conviver com as condições de semiaridez, e diminuir 

os efeitos das secas sobre a população local. 

O conjunto de experiências permitia então percorrer um caminho de construção de um 

novo paradigma, o da convivência com o Semiárido em substituição ao paradigma do combate 

à seca. E é no contexto do paradigma de convivência com o Semiárido que Silva (2003) revela 

um conjunto de propostas da ASA com base em duas premissas fundamentais e estruturantes: 

i) a conservação, o uso sustentável e a recomposição ambiental dos recursos naturais do 

semiárido; e, ii) a quebra do monopólio de acesso à terra, à água e aos outros meios de produção.  

Com o lançamento do P1MC, no início da década de 2000 (Soares-Junior, Rosário, & 

Leitão, 2017), e mais tarde do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência 

com o Semiárido: Uma Terra e Duas Águas (P1+2), a ASA passa a atuar com centenas de 

OSCs, redes sociotécnicas locais e regionais, movimentos sociais e sindical, numa ação 

descentralizada que mudou a paisagem do Semiárido com a implementação de Tecnologias 

Sociais, principalmente das cisternas de placas de 16m3 e de 52m3 (Duque, 2008; Piraux & 

Bonnal, 2011; Soares-Junior et al., 2017). Mas o P1MC só ganha dimensões de programa 

regional quando negocia o apoio do Governo Federal, em 1999, através do Ministério do Meio 

Ambiente, numa clara ação de cima para baixo de apoio financeiro. E, mesmo parecendo 

paradoxal, é importante destacar que em muitos casos esforços de cima para baixo são 

geralmente necessários para introduzir, sustentar e institucionalizar o desenvolvimento de baixo 

                                                           
76 “Conferência das partes da Convenção das Nações Unidas para Combate à Desertificação” (COP 3) - Fonte: 

http://www2.uol.com.br/JC/_1999/0611/cm0611b.htm. Acesso em 23.01.2018. 

http://www2.uol.com.br/JC/_1999/0611/cm0611b.htm
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para cima, visando a alcançar os propósitos” (Grootaert & van Bastelaer, 2002, p. 273, citados 

por Koehnen, 2019). 

 

 

Figura 13: representação da rede ASA Brasil e ASAs Estaduais, como redes sociotécnicas de negociação, gestão 

e implementação de políticas públicas. Fonte da Delimitação do Semiárido brasileiro: 

http://sudene.gov.br/images/arquivos/semiarido/arquivos/mapa-semiarido-1262municipios-Sudene.pdf . 

Elaboração / adaptação do autor. Nota. Os pontos escuros representam as redes estaduais da ASA 

 

Como mostra a figura 13, a ASA é uma típica rede de redes e organizações, que defende 

e põe em prática o projeto político da convivência com o Semiárido. É formada por 9 redes 

estaduais, formalmente localizadas em sua estrutura de atuação, e, em 2013 já era “composta 

por mais de 700 OSCs nordestinas” (Costa et al., 2013, p. 35), muitas delas com atuação 

localizada no nível do município ou território. A rede ASA, através de suas estruturas nos 

estados, territórios e municípios, conecta pessoas organizadas em entidades que atuam em todo 

http://sudene.gov.br/images/arquivos/semiarido/arquivos/mapa-semiarido-1262municipios-Sudene.pdf
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o Semiárido defendendo os direitos dos povos e comunidades da região (Brito, 2007; Costa et 

al., 2013; Duque, 2008; Jalfim, 2011).  

Também na figura 13 estão representadas as ASAs enquanto redes estaduais a seguir 

representa a ASA Brasil enquanto articulação regional e nacional, bem como as representações 

nos 10 estados que possuem semiárido. A ASA, enquanto rede estadual leva o nome de cada 

estado após a sigla. Organiza-se politicamente em microrregiões e territórios, e, finalmente em 

municípios, numa estrutura de gestão que tem facilitado o monitoramento e a avaliação de 

projetos, programas e políticas numa via de mão-dupla: do nacional para o local para o nacional. 

A figura 13 também deixa evidente que a estrutura de gestão da ASA é centralizada na 

cidade do Recife de onde se coordenam todas as atividades e ações estratégicas, os programas 

e projetos negociados e implementados em todos os nove estados que possuem áreas 

semiáridas. Cada estado coordena as atividades dos programas e projetos em seus limites 

geográficos de atuação. As organizações que integram a ASA também estão articuladas para 

participar em fóruns e conselhos, municipais, territoriais, estaduais e nacionais. E em redes de 

menor dimensão nos estados que a compõem (MG, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI)77. Assim 

a ASA desempenha um papel político, para além da implementação de tecnologias sociais, 

nunca antes experimentado socialmente na região, como é anotado no depoimento de um 

entrevistado: 

A ASA atua na verdade no sentido de tentar modificar a informação que havia sobre esse lugar 

[o Semiárido]. … Então quando a ASA surge a principal perspetiva da ASA é usar o campo da 

comunicação pra construir um novo imaginário [para o Semiárido], então toda a ação social 

da ASA está associada à constituição de um novo imaginário dessa região. 

O imaginário do qual fala o entrevistado vai sendo contruído aos poucos e a partir de 

várias dinâmicas sociais de formação, capacitação e implementação de tecnologias sociais, 

experimentações de processos, etc. com o rótulo de convivência com o Semiárido e que se 

configura e se alinha paulatinamente com o desenvolvimento do conceito de agroecologia na 

região, o qual foi sendo assimilado em diferentes níveis de consistência metodológica e 

conceitual por programas e projetos em diferentes instâncias governamentais (Petersen et al., 

2016), o que termina sendo adotado também pelas dinâmicas de rede e movimentos sociais. 

A seguir um exemplo de desenho simplificado da dinâmica social da ASA, enquanto 

rede sociotécnica, de implementação de políticas e programas públicos de fortalecimento da 

                                                           
77 Fonte: http://www.asabrasil.org.br/sobre-nos/historia - Acesso em 03/01/2017 

http://www.asabrasil.org.br/sobre-nos/historia
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agricultura familiar e do desenvolvimento regional. Sua atuação desenha-se a partir da 

dimensão nacional de articulação política, para as dimensões estadual, territorial, municipal e 

comunitário, aproximando-se dos três níveis de interesses e valores formulados por Scherer-

Warren (2006). 

 

 

Figura 14. Sociograma representativo da Rede ASA e os principais fluxos de recursos e atividades em nível 

nacional. Elaboração do autor a partir de informações obtidas a partir dos depoimentos nas entrevistas e de 

literatura consultada. 

 

A figura 14 acima procura explicitar os principais fluxos de atividades e de recursos 

entre os atores sociais governamentais e da sociedade civil, envolvidos num processo de 

comunicação e de relação interorganizacional que caracterizam sua ação social. Atenção para 

o facto de que a ASA é uma articulação social (Brito, 2007), também considerada movimento 

social, na visão de Gohn (2004), ou ainda rede sociotécnica a fazer governança de políticas 

públicas (Jesus, et al., 2016). A Associação Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC) é a 

organização social juridicamente estabelecida para representar a ASA e gerir os programas e 

projetos negociados pela articulação.  
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Até 2015 os principais fluxos de recursos monetários originaram-se do Governo 

Federal, e, em menor vulto da iniciativa privada a exemplo da Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN), Fundação Banco do Brasil (FBB) e da cooperação internacional, a exemplo da 

Cooperação Espanhola. Mas a ASA não teria a mesma importância social se não fossem as 

articulações políticas e sociotécnicas por ela promovidas em nível territorial, nos municípios e 

comunidades rurais. É na mobilização social que a ASA concentra sua ação social, a partir das 

Comissões Municipais, as quais possuem status de conselho de gestão e governança dos 

programas em nível local. São as Comissões Municipais que também desenvolvem o 

importante trabalho de mobilização social das famílias beneficiárias, negoceiam os apoios das 

Prefeituras (Câmaras), OSCs locais, STTRs, Associações Municipais, e das próprias famílias 

beneficiárias dos programas, criando um ambiente de responsabilidade social pelos programas 

em implementação. 

É no ambiente local (municípios e territórios) que ocorrem as atividades da ASA, 

conduzidas pelas OSCs parceiras, normalmente ONGs com atuação territorial, com o apoio 

financeiro dos recursos negociados e gerenciados pela AP1MC, como está explicitado mais 

adiante, com base na figura 15 que traz o exemplo da atuação da ASA, desde o nível nacional 

até um município. E esta capacidade de atuar em diferentes dimensões geográficas faz da ASA 

uma articulação diferente (Brito, 2007), permitindo chegar aos mais remotos municípios do 

Semiárido (Duque, 2008; Pedrosa, 2011; Silva, 2008), somente possível pela capacidade de 

desenvolver estratégias de comunicação e de relações intra e interorganizacionais que a 

caracterizam desde o início de sua atuação no ano 2000. 

Um respondente da entrevista fala sobre a capacidade da ASA, através das ONGs e 

outras OSCs, chegar aos mais longínquos rincões do Semiárido: 

A ASA chegou e ainda chega a lugares onde o governo não conseguia chegar. Então a ASA leva 

o Estado para o Semiárido porque lá o Estado não existia, não chegava, não se sabia o que era 

na prática. A articulação tomou duas decisões que foram de grande importância os pequenos 

municípios: por um lado decidiu que todas as pessoas atendidas, tinham que ter o Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), e, por outro lado, decidiu que as compras de materiais para a construção 

bem como para o suporte do programa de formação seriam feitas no local, no município e que 

só compraria de quem tivesse nota fiscal. No primeiro caso movimentou a economia local 

fazendo o dinheiro circular no município; por outro permitiu às pessoas, agora com CPF, 

aceder a outras políticas públicas, como a previdência social e o Programa Bolsa Família, 

duas grandes políticas de Estado de distribuição de renda (E 11 RST). 
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É importante evidenciar que a função social da ASA que é desempenhado 

principalmente pelas OSCs associadas. Nos territórios e municípios a ASA promove uma 

importante ação social de comunicação e de relações interorganizacionais, que articulam as 

OSCs locais em torno de objetivos comuns, facilitando a execução de políticas e programas de 

desenvolvimento local, no contexto sociopolítico do Semiárido brasileiro. O sucesso desta ação 

social pode ser creditado à atuação destas organizações locais e à participação popular nas 

arenas de debate, nomeadamente nos conselhos municipais e territoriais, visando construir 

sinergias para a implementação das diferentes atividades componentes dos programas, 

garantido que estes atendam as populações mais carenciadas, o que muitas vezes não acontece 

em razão dos favorecimentos políticos locais (Brito, 2007; Duque, 2008; Pedrosa, 2011). Ou 

seja, a sociedade civil tem um papel político a desempenhar, frente ao poder local (Teixeira, 

1999).  

 

 

Figura 15. Sociograma representativo da dinâmica de atuação em rede da ASA nos estados, territórios e 

municípios no Semiárido. Em destaque na figura o estado e Pernambuco (PE), o Território do Sertão do Araripe e 

o município de Granito, como exemplos de três dimensões geográficas de atuação direta. Legendas da figura
78

. 

 

A figura 15 mostra uma articulação em rede tendo a ASA Brasil como protagonista. 

Tomando como referência o estado de Pernambuco; o Território da Cidadania do Araripe e o 

município de Granito temos uma ideia de como a ASA Brasil se organiza para realizar o seu 

trabalho difuso pelo semiárido. Note-se no exemplo, que a ação, partindo da ASA Brasil reduz-

se, do ponto de vista geográfico, até chegarmos ao nível municipal.  

                                                           
78 A legenda referente aos estados encontra-se no quadro de SIGLAS utilizadas no texto. Legendas para os oito territórios mencionados → A-
MER: Agreste Meridional; A-SET: Agreste Setentrional; A-CEN: Agreste Central; S-PAJ: Sertão do Pajeú; S-CEN: Sertão Central; S-SMSF: 

Sertão do Submédio São Francisco; S-MSF: Sertão do Médio são francisco; S-ARA: Sertão do Araripe. 
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Mas ao olharmos para a segunda caixa no sociograma, note-se que o trabalho se 

amplifica para nove estados, e a partir daí, embora não representado na figura, para os territórios 

de cada estado e para os municípios de cada território.  

Só para se ter uma ideia, a seis ONGs referenciais neste trabalho trabalham com uma 

população rural referencial de 1,2 milhões de pessoas, em 142 municípios de oito territórios em 

cinco estados no Semiárido (Quadro 5). 

Para que tudo funcione enquanto dinâmica de articulação em redes, movimentos e redes 

de redes, a ASA instituiu uma Coordenação Executiva e uma Coordenação Executiva Ampliada 

(Brito, 2007). Da Coordenação Executiva Ampliada participam dois membros das ASAs de 

cada estado, escolhidos entre as organizações filiadas, no estado. Esta coordenação possui cariz 

consultivo, de planeamento estratégico, monitoramento e avaliação e assume as decisões 

políticas importantes. Já a Coordenação Executiva funciona como uma coordenação de gestão, 

que assume responsabilidades com a gestão dos programas e a gestão financeira e institucional. 

A ASA faz uma excelente contribuição para a agricultura familiar ao participar de 

diversas instâncias de controle social de políticas e programas públicos, em diversos Conselhos, 

desde o nível nacional até o municipal. Mesmo assim formou suas próprias instâncias de 

controle social de políticas, programas e projetos que tratam da implementação de Tecnologias 

Sociais, programas de formação para a convivência com o Semiárido, e de intercâmbios de 

conhecimentos, garantindo que os critérios por ela definidos sejam cumpridos integralmente e 

com independência dos poderes locais, ou dos arranjos político-partidários.  

Esta participação é normalmente assumida e coordenada pela ONGs gestoras de projetos 

locais nos municípios onde atuam. São as Comissões do P1MC e P1+2 formadas em cada 

município cujos integrantes são da sociedade civil (STTRs, Associações Comunitárias, grupos 

de mulheres e de jovens, Cooperativas, ONGs locais, etc.) e do governo municipal. As pessoas 

representantes são também, muitas das vezes, integrantes de Conselhos de composição mista 

(governo e sociedade civil) e dos Fóruns (da sociedade civil). 

Como rede sociotécnica a ASA apresenta à sociedade resultados concretos tanto no que 

se refere à sua capacidade de mobilização social e organizativa para a formulação e execução 

de políticas, como para implementação de tecnologias de convivência com o Semiárido. Três 

de seus quatro programas (o P1MC, o Cisternas nas Escolas, e o P1+2) contabilizam os 

seguintes números79 referentes à construção de cisternas no período de 2003 a abril de 2018. 

                                                           
79 Dados gentilmente cedidos pela coordenação do P1MC em junho/2018. 
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No que se refere à água potável temos os seguintes números: o P1MC implantou 615.573 

cisternas de 16m3; e o programa Cisternas na Escolas implantou 6.550 unidades de 30 m3 e de 

52 m3 para armazenamento da primeira água para consumo humano (beber e cozinhar).  

A figura 16 a seguir mostra o percentual de unidades de cisternas de 16m3 construídas 

por estado, em relação ao total registado acima. 

 

 

Figura 16. Percentual de cisternas de 16 m3, construídas por estado, entre 2003-2018. Dados sistematizados a 

partir de resultados gentilmente cedidos pela Coordenação do P1MC. 

 

Da figura 16 podem-se escrever os seguintes destaques: o estado da Bahia concentra 

quase 25% do total de cisternas, justificado pelo facto de ser o maior do Nordeste, com mais de 

70% de sua superfície caracterizada como semiárida. Os estados de Sergipe e Alagoas são 

menores. Piauí possui uma região pré-amazónica e ao sul do estado há uma porção pertencente 

ao bioma Cerrado o que limita, de certa forma, a atuação da ASA. O Semiárido ocupa apenas 

uma porção do estado de Minas Gerais e também por esta razão a atuação social da ASA é 

pequena. Pequeno número de cisternas nos estados do Maranhão e do Espírito Santo é 

justificado pelo facto dos dois estarem fora do perímetro semiárido. As poucas cisternas foram 

lá construídas bem no início do P1MC, por insistência de gestores de OSCs e redes estaduais, 

participantes da fundação da ASA. 

É importante destacar que este conjunto de cisternas tem a capacidade de 9,85 milhões 

de metros cúbicos de água potável, de forma dispersa pelo Semiárido. Um patrimônio de grande 

valor social com impacto na saúde pública e no bem-estar da população atendida. Ou seja, por 

um lado tem a capacidade de eliminar completamente as doenças na família por ingestão de 
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água contaminada, por outro lado, se bem gerida, dá para ser usada por 10 a 12 meses do ano, 

aguardando a recarga com as chuvas da próxima estação sazonal. A gestão da água da cisterna 

é debatida pelas ONGs da ASA durante o curso de formação para a convivência com o 

Semiárido para grupos de família que recebem a cisterna. A participação no curso é obrigatória 

e nele são discutidos outros assuntos relacionados com a capacidade de viver no Semiárido 

rural com dignidade. 

Já o P1+2 contabiliza um total de 97.223 Tecnologias Sociais80 que, juntas, possuem 

uma capacidade máxima estimada de armazenamento de 6.606.220 m3 da segunda água para a 

produção agrícola familiar, principalmente a produção de alimentos. 

 

 

Figura 17: Percentual da capacidade de armazenamento de água, para a produção da agricultura familiar, em sete 

Tecnologias Sociais do P1+2. Nota: dados sistematizados a partir de resultados gentilmente cedidos pela 

coordenação de programa. 

 

65% do volume de água observado na figura 17 é acumulado em cisternas (enxurrada e 

calçadão) fechadas e, por esta razão, extremamente adequadas ao ambiente semiárido, pela sua 

alta eficiência no armazenamento. As barragens subterrâneas possuem alta capacidade de 

armazenamento de água pelo facto da maior desta permanecer no subsolo evitando, também, 

sofrer o efeito de evaporação comum às regiões semiáridas. 

                                                           
80 Bomba d’água Popular, Barragem Subterrânea, Barraginha, Barreiro Trincheira, Cisterna Calçadão, Cisterna de Enxurrada, Tanque de Pedra 

/ Caldeirão. 
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Portanto, as tecnologias implantadas pelos três programas da ASA possuem o potencial 

de acúmulo de praticamente 16,8 milhões de m3 de água, distribuídos em pequenos corpos de 

armazenamento de água, como registado no quadro a seguir. 

 

Quadro 4. 

Potencial de acumulação de água nas Tecnologias Sociais implementadas pela ASA no Semiárido brasileiro 

Programa da ASA Volume acumulado a Qualidade de água 

P1MC          9 849 168 m3  água potável 

P1+2          6 606 220 m3  água de produção 

Cisternas nas Escolas            340 160 m3  água potável 

Os três programas da ASA        16 795 548 m3  
 

Nota. Quadro elaborado pelo autor a partir dos dados gentilmente cedidos pela coordenação dos programas. 

a valores atualizados em 19 de junho de 2018. 

 

Então, como se vê no quadro 4 as tecnologias Sociais de acumulação difusa de água, no 

Semiárido, somam, juntos, um volume total de 16.795.548 m3 de água, caso todos os 

reservatórios implantados por um e outro programa estejam cheios, facto que provavelmente 

ocorre, num ano normal de chuvas no semiárido do Brasil, entre os meses de fevereiro e maio. 

Só para se ter uma ideia, o total de água acumulada nas TS da ASA é praticamente sete vezes 

mais que o volume total do açude “Armando Ribeiro Gonçalves”81 no Vale do Rio Açu, no 

estado do Rio Grande do Norte.  

Souza (2006) sugere que numa democracia, as definições sobre políticas públicas 

constituem-se em questões de ação coletiva e de distribuição de bens coletivos e, na formulação 

da escolha racional, requerendo o desenho de incentivos seletivos. Tal sugestão parece ajustar-

se ao depoimento de uma pessoa entrevistada quando afirma que: 

a ASA e sua capacidade de influência política não nasceu ao final de 1999, momento em que a 

sociedade civil no Semiárido declara a sua existência, em evento paralelo à COP 3 em Olinda. 

A ASA é resultado de anos de realização de ações multidisciplinares, coletivas no Semiárido, 

protagonizadas por centenas de organizações, grandes e pequenas, regionais e locais, desde os 

anos 1970 aquando do surgimento de equipas de pastorais rurais da Igreja Católica. É produto 

da transformação política vivenciada pelo movimento sindical e do surgimento da Rede PTA 

                                                           
81 O açude Armando Ribeiro Gonçalves, segundo a Agência Nacional de Águas, possui capacidade de acumulação de 2.400.000 m3 de água, 

abastece 20 sedes urbanas no Rio Grande do Norte atendendo a uma população de aproximadamente 350.000 habitantes. Atendem também 

solicitações de irrigação, aquicultura em tanques escavados e, em menor escala, à indústria. Fonte: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/sala-
de-situacao/acudes-do-semiarido/acude-armando-ribeiro. Acesso em 03/07/2018. 
 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/sala-de-situacao/acudes-do-semiarido/acude-armando-ribeiro
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/sala-de-situacao/acudes-do-semiarido/acude-armando-ribeiro
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que começa a fazer um trabalho descentralizado regionalmente, incluindo sua presença no 

Semiárido, mas focado em desenvolver tecnologias alternativas ao paradigma da Revolução 

Verde. Além disso há vários processos envolvidos como a preparação e realização da ECO 92 

(A CNUMAD), realizado no Rio de Janeiro, em 1992), a criação do Fórum Seca em 

Pernambuco, a criação do Fórum Nordeste, etc. então a ASA e sua influência política são 

consequência desses movimentos que existiram antes. Agora, acontece que, muitas pessoas que 

estão na ASA, ou porque não vivenciaram esse movimento anterior, ou porque não tinham esse 

conhecimento, continuam acreditando que a ASA é produto única e exclusivamente daquele 

evento paralelo à COP 3 em Olinda. Acham que a ASA começa ali mesmo. Mas há toda uma 

história anterior de construção de luta por dignidade no campo que possibilitou criar a ASA (E 

14 CIQ). 

A ASA é citada por mais de 80% dos entrevistados, incluindo aí as pessoas de agências 

de cooperação. Assim, torna-se relevante considerar a ASA como a principal rede sociotécnica 

capaz de influenciar de alguma maneira as políticas públicas para agricultura familiar e 

camponesa.  

Sugere-se, portanto, que as mobilizações sociais reivindicativas de políticas públicas 

para implementação de Tecnologias Sociais de convivência com o Semiárido resulta de um 

aprendizado anterior à própria ASA, e que ganha concretude nas lutas e mobilizações sociais 

visando à resolução dos problemas das secas severas, na luta pela aposentadoria (reforma) de 

trabalhadores rurais, nas reivindicações de políticas estruturantes para a Agricultura familiar e 

camponesa, anteriormente realizadas pelos movimentos sociais, redes sociotécnicas e OSCs. 

Tais mobilizações sociais foram, em certa medida, uma escola para as três redes sociotécnicas 

abordadas neste estudo: a ASA, a ANA e a Rede ATER NE. 

 

5.2.7. A rede de assistência técnica rural das organizações não governamentais do 

Nordeste. 

 

Em 2003 um grupo de OSCs, com trajetória de atuação no campo da assessoria técnica 

agroecológica criou a Rede ATER NE, em contraponto à lógica de ATER convencional 

historicamente existente no Brasil (CETRA, 2014). Em CETRA (2014) ainda encontramos que 

a Rede ATER NE assumiu o diálogo com a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), do MDA 

no que se refere à construção e implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PNATER). Ao tratar da criação de um sistema nacional de assistência técnica 
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e extensão rural, a Rede abriu a possibilidade de organizações não governamentais poderem 

desenvolver ações dessa natureza com financiamento público.  

Atualmente a Rede ATER Nordeste congrega um grupo de 13 ONGs da região (Pires, 

2011), e o conjunto delas desenvolvia, já em 2009 uma atuação direta na região Nordeste 

(Küster & Martí, 2009, p. 22), constituindo-se numa importante articulação que provê 

assistência técnica para famílias agricultoras assentadas de Reforma Agrária, mas também 

residentes em comunidades tradicionais de agricultura familiar. 

A maioria dessas organizações já participava de várias dinâmicas de redes82, e de 

relações bilaterais de intercâmbio de conhecimento sobre agricultura familiar, organização 

comunitária, acesso a políticas públicas, etc. as quais contribuíram para aproxima-las a partir 

de “elementos comuns que poderiam fortalecer a construção de uma identidade da rede” 

(Paranhos et al., 2007). Importante salientar, seguem os autores, que dois fatores foram 

decisivos para composição da Rede Ater Nordeste: i) o forte compromisso das organizações 

para com a agricultura familiar, enquanto elemento unificador da rede e cimentador da sua 

identidade política; e, ii) o conceito de Agroecologia, enquanto ciência que interpreta e organiza 

o conhecimento sobre os agroecossistemas, contribuindo para o aumento da sua 

sustentabilidade, e se constituindo no principal fio condutor no processo de construção da 

própria rede. 

A Rede ATER NE recebeu o apoio do Programa Nacional de ATER (PRONATER), 

que possibilitou, entre 2004 e 2007, subsidiar processos de transição da agricultura familiar 

tradicional para a prática da agroecologia em benefício de mais de 13 mil famílias agricultoras 

em 120 municípios, de 29 territórios rurais nos nove estados nordestinos (Paranhos et al., 2007). 

Os autores fazem, entretanto, uma ponderação quanto aos números acima expostos e 

argumentam que eles, apesar de demonstrarem o quão abrangente é a atuação de cada uma das 

organizações componentes da rede, por si sós, não evidenciam o efeito multiplicador gerado 

pelas redes83 locais, microrregionais e estaduais, as quais dinamizam a maior parte dos 

processos sociais de inovação agroecológica nas diversas escalas de dimensões geográficas.  

 

                                                           
82 A exemplo da ASA, da antiga Rede PTA NE, ANA e de articulações temáticas como a Articulação Água no Semiárido, a Rede Abelha, a 

Rede Macambira, etc. algumas destas já citadas anteriormente. 

83 “As redes locais/regionais são abertas e compostas de instituições formais e informais de diferentes naturezas, como ONGs, organizações 
dos agricultores, igrejas, pastorais, universidades, comunidades, agricultores, extensionistas, etc.” (Paranhos et al., 2007, p. 57).  

 



148 
 

5.2.8. As organizações da Sociedade Civil: influência em políticas públicas a 

partir de processos de ações sociais territoriais. 

 

Segundo Farrington (1997, p. 213), no mundo inteiro as ONGs dedicadas à promoção 

do desenvolvimento rural sustentável, têm desempenhado um importante papel social e 

económico. O autor observa ainda que as estratégias de desenvolvimento rural e agrícola de 20 

aos atrás seriam beneficiadas pelo aumento da colaboração entre a investigação e a extensão 

(rural) oficiais e as organizações não-governamentais de desenvolvimento.  

O problema de articulação entre a investigação e a extensão continua a existir num 

cenário em que alguns casos piorou dado que, em muitas situações os sistemas oficiais de 

extensão foram extintos ou entregues à iniciativa privada. Neste cenário, as ONGs têm 

participado cada vez mais a partir de intervenções simples, como a participação em projetos de 

implementação de tecnologias sociais alternativas (Weid, 1985b), e para trazer um exemplo 

externo ao Brasil, até a intervenção em programas inteiros de extensão rural como no caso do 

Programa de Transferência de Tecnologia no Chile, cuja gestão e execução foram entregues a 

organizações não governamentais (Farrington, 1997, p. 214).  

Acompanhando este movimento global, um conjunto considerável de OSCs, redes e 

articulações de movimentos sociais no campo, têm sido protagonistas relevantes para o debate, 

aperfeiçoamento e implementação de políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil, 

nomeadamente no Semiárido brasileiro, assumindo um papel para além da extensão rural. Por 

exemplo, as ONGs que compunham a Rede Macambira84 de intercâmbio de conhecimentos 

sobre agricultura familiar (agro)ecológica, tinham preocupações com o desenvolvimento 

sustentável, nomeadamente para os processos produtivos, e de acesso a mercados, a partir de 

uma abordagem sistêmica. 

A Rede Macambira era uma rede regional formada por um grupo de ONGs e de ACIs 

cujos projetos eram apoiados pela UE. Esta rede teve um papel relevante na troca de 

conhecimento sobre agricultura familiar sustentável através dos encontros regionais de 

intercâmbio, onde cada ONG tinha a oportunidade de compartilhar conhecimento técnico, 

metodológico e de gestão institucional, com base nos projetos apoiados pela UE. A rede 

Macambira tinha a missão de ser um espaço de articulação, partilha de aprendizagens e 

                                                           
84 O nome Macambira, emprestado à esta rede, faz uma homenagem a uma planta nativa, que cresce em todo o Sertão, até entre as rochas, e 

é usada para a alimentação dos homens e dos animais durante os longos períodos de seca. Este nome simbólico foi adotado pela rede somente 
aquando do seu IV Encontro de Intercâmbio em 2006, com todas as organizações membros. Macambira - Bromelia laciniosa Mart ex Schultez 

f. – Fonte: http://www.cnip.org.br/banco_img/Macambira/index.html - Acesso em: 04.01.2018. 

http://www.cnip.org.br/banco_img/Macambira/index.html
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experiências para a promoção de reflexões e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável 

do semiárido brasileiro, com foco na agricultura familiar agroecológica, no meio ambiente, no 

protagonismo comunitário e juvenil, e nas políticas públicas. As principais estratégias foram a 

elaboração de programas e projetos inovadores, ações de advocacy e lobby, o fortalecimento 

do diálogo com a sociedade, a ampliação das capacidades das organizações e a mobilização de 

recursos (Küster & Martí, 2009). A maior parte das organizações componentes da Rede 

Macambira também fazem parte da ASA, ANA e Rede ATER NE, e, portanto, constitui-se num 

bom exemplo de rede dentro de outras redes com interesses similares ou, no mínimo alinhados, 

no tocante ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e camponesa no Semiárido.  

Ou seja, desde a década de 1980, marcam presença nos territórios da região, grupos de 

profissionais preocupados com a evolução e perspetiva da agricultura para a transformação do 

paradigma agropecuário dominante (CETRA, 2014), dando seguimento à tradição de formar 

redes, a partir da construção de relações interorganizacionais, para influenciar políticas 

públicas, muitas vezes numa dimensão geográfica para muito além de suas áreas de atuação 

direta, como revela um dos depoimentos: 

Fomos questionados por uma assessoria de avaliação da União Europeia como a nossa ONG 

tão pequena podia relatar resultados e impactos tão amplos, se atuava diretamente em apenas 

dois territórios de um dos estados? E tivemos que explicar que a influência ampla se dava 

justamente porque estávamos articulados em rede (sozinhos não o faríamos) e a rede passa a 

ter um poder de influência muito maior do que as organizações nela articuladas e portanto, os 

impactos da rede são também impactos das organizações e vice-versa, justamente porque os 

aprendizados têm via de mão dupla e são processados nos ambientes políticos de debate, da 

mesma forma que são processados junto a uma família ou grupo comunitário (E 20 OSC). 

A atuação no terreno tem algo comum e importante: é a atuação com base em territórios, 

identificando dinâmicas efetivas e pertinentes, e, concretizando e reforçando o processo de 

desenvolvimento dos respetivos territórios, bem como lançando projetos demonstrativos da 

aplicação de novas tecnologias para seu ordenamento e planeamento, bem como 

experimentando processos de desenvolvimento e organização comunitária e social-territorial 

(Carmo, 2014; Souto et al., 2011), e executando programas de implementação de tecnologias 

sociais, sistematizando e divulgando processos de comunicação e de formação para a 

convivência com o Semiárido (Petersen, 2014a) e estabelecendo parcerias locais territoriais 

para o desenvolvimento sustentável da Agricultura familiar e camponesa a partir da viabilização 
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de políticas públicas específicas (Cristóvão et al., 2003; Duque, 2008; Mattos, 2017; Petersen, 

2014; Petersen & Silveira, 2007; Sabourin, 2007; Silva, 2008).  

Territorialidade e redes encontram-se, na prática, na ação das ONGs, e, à luz dessas 

práticas destaque-se que os territórios não são tábuas rasas onde o estado imprime suas marcas 

relativas às políticas públicas. “Existe toda uma teia organizativa capaz de preservar, gerar e 

transmitir conhecimentos e práticas, assim como de atuar na esfera política, que se constitui 

como um patrimônio, tanto material quanto intangível, das diversas comunidades” (CETRA, 

2014, p. 35) e quando a política pública entra em ação defronta-se com dinâmicas societárias 

que condicionam os resultados das políticas, gerando novas reivindicações por parte da 

sociedade. O autor destaca ainda que essa teia organizativa é, na verdade, um patrimônio de 

imenso valor, disponível nas comunidades rurais, sem o qual seria impossível pensarmos na 

transição para a agroecologia como resultado apenas da ação do Estado. 

Boa parte das ONGs brasileiras com atuação no Semiárido são consideradas de porte 

médio a grande em termos de estrutura e escala de atuação. Mesmo assim, realizar todas as 

tarefas, desde as mais pontuais até as mais estratégicas e complexas não seria possível a elas, 

sem a ação colaborativa e participativa de outras ONGs locais, movimentos sociais, 

organizações comunitárias e sindical-populares cujos objetivos alinham-se, tanto em torno de 

desafios em escalas amplas (global, internacional, nacional), como para desafios em escalas 

menores (regional, estadual, territorial, local) mas nem por isso menos importantes.  

As seis ONGs consideradas como referenciais desta investigação dedicam-se à geração, 

gestão e intercâmbio de conhecimento agroecológico em oito territórios rurais, articuladas com 

movimentos sociais, e apoiadas por ACIs. Entre outras ações dinamizam processos de 

desenvolvimento rural sustentáveis e influenciam políticas públicas no campo. Orientam-se, 

como campo epistemológico comum, pelos conceitos, práticas e mobilizações inerentes à 

ciência da agroecologia, colaborando entre si a partir de processos de formação para a 

convivência com o semiárido e da geração, gestão e divulgação de conhecimento agroecológico 

visando à sustentabilidade de sistemas de produção da Agricultura familiar e camponesa.  

Atuam nos oito territórios a dinamizar processos locais de implementação de 

Tecnologias Sociais e boas práticas de produção e comercialização na perspetiva da 

sustentabilidade dos sistemas de produção e da garantia de direitos básicos para as famílias 

agricultoras e camponesas. 

Nos oito territórios referenciais vive uma população de 3.134.646 habitantes, sendo 

1.195.662 na zona rural (ou 38,1%), em 142 municípios, em cinco estados da federação, na 



151 
 

região Nordeste, como sintetizado no quadro 5 próximo. E, embora a totalidade da população 

rural aqui mencionada não tenha sido beneficiada diretamente pelas atividades das seis, outras 

ONGs articuladas em rede, equipas de trabalho municipais, ou até comunitárias (STTRs, ACRs, 

Grupos de Mulheres e de Jovens, Grupos de produtores agroecológicos, etc.), articuladas 

territorialmente, desempenham um importante papel no atendimento à população rural, 

nomeadamente aos agricultores e camponeses. Para esta afirmativa ser melhor compreendida 

trazemos aqui o exemplo ilustrativo da atuação territorial em rede do CAATINGA, ONG 

referencial no Território do Araripe, Sertão do Estado de Pernambuco, transcrito de um 

depoimento obtido nas entrevistas: 

Originários da Rede PTA, os membros do CTA-O formaram uma associação sem fins de lucro 

em dezembro de  1988 e iniciaram aí uma história de liderança territorial, em 11 municípios, 

que resulta na criação do FOTEAR (Fórum Territorial do Araripe) uma rede territorial que 

agrega dezenas de organizações, redes, sindicatos, associações e grupos temáticos que se 

empenham coletivamente, em alinhar conhecimentos em torno de alternativas tecnológicas 

para a transformação da agricultura, mas também para o debate e a implantação de políticas 

públicas e programas que viabilizam essas tecnologias (E 13 OSC). 

Esta mesma atitude foi tomada por outras equipas da Rede PTA, no Semiárido, sob a 

orientação de sua coordenação, apoiada integralmente pelas agências internacionais parceiras. 

E, a partir daquele quadro conjuntural, a rede deu um passo importante ao propor que as equipas 

se tornassem organizações com capacidade de “caminhar com seus próprios pés”, mas, nesse 

ínterim, com um tempo de transição para se adaptarem à nova condição social de trabalho, que 

antes tinha assessoria e acompanhamento da coordenação e de assessores externos, tanto nos 

âmbitos técnico e político-pedagógico, como no suporte jurídico-institucional desempenhado 

anteriormente pela FASE. E assim surgiram no Nordeste do Brasil novas organizações não 

governamentais de assessoria e fortalecimento da agricultura familiar cuja principal tarefa era 

dar continuidade ao trabalho da Rede PTA em suas regiões de atuação, até 2002 quando a Rede 

se extingue e é formada a ANA como já se registou no item 5.2.4.  
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Quadro 5. 

Organizações da Sociedade Civil envolvidas: mapeamento da atuação em municípios, territórios e estados no Semiárido brasileiro 

OSC Território(s) Municípios Pop. Total Pop. Rural % Pop. Rural Estados 

AS-PTA Borborema85 21 651.841 148.188 23 PB 

CAATINGA Araripe86 10 297.648 151.800 51 PE 

SABIÁ Sertão do Pajeú87 

Agreste Setentrional88 

20 

16 

389.580 

378.866 

164.982 

167.686 

42 

44 

PE 

CETRA Vales do Curu e Aracatiaçú89 18 571.045 259.456 45 CE 

DIACONIA Sertão do Pajeúa 

Alto Oeste Potiguar90 

Sertão do Apodi91 

-- a 

30 

17 

-- a 

196.291 

157.203 

-- a 

69.133 

55.783 

-- a 

35 

36 

PE 

RN 

RN 

SASOP Sertão do São Francisco92 10 494.431 178.634 36 BA 

Totais 08 142 3.134.646 1.195.662 38 05 

Nota. Quadro elaborado pelo autor a partir das fontes em notas de rodapé. a dados já anotados no campo de atuação do Centro Sabiá.

                                                           
85 Dados do IBGE, do ano de 2007, registava uma população no Território da Borborema-PB, constituída de 651.841 habitantes, com 503.653 (77,3%) habitantes residindo em zonas urbana e 148.188 (22,7%) 

habitantes em zonas rurais (MDA, 2010). 

86 Em 2007, a população do Território do Araripe era de 297.648 habitantes, com 51% da população residindo em zonas rurais. O documento traz uma nota sobre o aumento da população rural, entre os anos 2000 

(49%) e 2007 (51%), pode ter relação com os incentivos e programas que beneficiaram aquela população (MDA, 2011c), com maior acesso a políticas públicas e aos programas delas resultantes. 

87 A população total do Território do Pajeú era 389.580 habitantes, no ano de 2007. Viviam em zonas rurais 164.982 pessoas, o que correspondia a 42,34%. O Censo 2010 mostra uma queda de 3,34% no número de 
habitantes que residiam na área rural (153.673 hab), correspondendo a 39% do total (MDA, 2011d). 

88 Ao observar os dados coletados no Censo Demográfico 2000 e 2010, nota-se o aumento da população total que passou de 362.814 em 2000 para 378.866 em 2010, uma variação de 4,42%. Com relação à população 

rural, houve uma redução de 14,77% (MDA, 2015a). 

89 A população total do Território do Curu e Aracatiaçu, segundo o Censo IBGE de 2010, era de 571.045 habitantes, distribuída em 18 municípios, sendo 311.589 (54,56%) vivendo em áreas urbanas e 259.456 

(45,44%) em áreas rurais (MDA, 2011a). 

90 Segundo dados compilados do IBGE, em 2007 o território tinha 6,43% da população do Estado do Rio Grande do Norte e apresentou um crescimento de populacional de 4,67%, bem menor que os 15,11% do 
Estado e é caracterizada como região de minifúndios. O P1MC ganha destaque pela atuação efetiva da ONG Diaconia (participante desta investigação) em comunidades remotas (MDA, 2011b). 

91 O território do Sertão do Apodi, segundo dados do IBGE (Censos demográficos 2000 e 2010), processados por MDA (2015c), tinha uma população de 157.203 habitantes em 2010, sendo 101.420 (64,5%) em 

zonas urbanas e 55.783 (35,5%) em zonas rurais. Entre 2000 e 2010 houve uma diminuição de 14,7% da população rural, caracterizando êxodo rural (MDA, 2015c). 

92 O Território da Cidadania Sertão do São Francisco - BA está localizado na região Nordeste e é composto por 10 municípios, e segundo o Censo IBGE 2010, possui uma população total de 494.431 habitantes, sendo 

315.797 (63,87%) vivendo em áreas urbanas e 178.634 (36,13%) (MDA, 2015b). 
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O Quadro 5, anterior foi composto a partir de informações e dados coletados da literatura 

e documentos oficiais, bem como de web pages das próprias organizações. Destaquem-se, 

portanto: 

i) O trabalho das seis organizações distribui-se por oito territórios, em 142 municípios 

de cinco estados do Nordeste com vastas porções semiáridas, a exemplo do Ceará 

e do Rio Grande do Norte; 

ii) 38% da população destes territórios vive em áreas rurais, um dado ainda expressivo 

de presença de pessoas no campo, na realidade atual brasileira; 

iii) O território com menor presença de pessoas no campo é o da Borborema na Paraíba 

(23%) e aquele com maior percentual de população rural é o território Vales do 

Curu e Aracatiaçu, no Ceará (45%); 

iv) Tomou-se como padrão que o trabalho das seis ONGs alcança diretamente 6000 

pessoas (média de 1000 pessoas), e, indiretamente 60.000 pessoas. Comparando 

com a população rural dos oito territórios, que é de 1.195.662 pessoas temos que o 

trabalho destas organizações alcança diretamente apenas 0,5% da população rural 

e indiretamente cerca de 5%.  

v) Este cálculo simbólico serve, por um lado, para sugerir que o alcance da ação das 

ONGs, no Semiárido brasileiro, é limitado mesmo para um alcance indireto de 

público; e, mais limitado ainda para um alcance direto de público: faltam recursos 

financeiros, materiais e capital social para aumentar estes números. O que 

observamos, portanto, é o surgimento de ilhas de prosperidade93 agroecológicas 

como resultado da ação das ONGs assessoras da agricultura familiar e camponesa. 

vi) Um cálculo semelhante pode ser feito a partir do número de municípios atendidos 

diretamente. O Semiárido é composto atualmente por 1262 municípios (MI, 2017) 

e as seis ONGs referenciais atuam em 142 destes de forma mais direta, o que 

representa 11% do total, um percentual razoável de alcance, embora se saiba que 

cada ONG nunca consegue atender toda a zona rural dos municípios, com a 

totalidade de sua ação, pelas limitações já anteriormente assinaladas. 

 

                                                           
93 Ilhas de prosperidade é um termo que se refere às iniciativas de políticas de investimento em agricultura moderna, com alto apoio de crédito, 

tecnologia e assistência técnica (maioritariamente privada). No Semiárido ocorrem em perímetros irrigados e formam fileiras de produção e 
comercialização, geram empregos e modificam a economia local porém não resolvem os problemas de desigualdade social e pobreza, e 

normalmente ignoram a situação de miséria criada em torno delas (Bloch, 1996; Garcia, 2013; Silva, Silva, & Silva, 2013). O termo é aqui 

também utilizado para retratar a prosperidade verificada em algumas comunidades rurais, a partir da transformação de sistemas de produção 
da agricultura familiar em sistemas agroecológicos de produção, com a diferença de que estes possuem capilaridade social, são assimilados na 

comunidade e movimentam a economia local. 
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Quadro 6.  

Principais informações e características das seis ONGs referenciais 

 AS-PTA94 CAATINGA95 CETRA96 SABIÁ97 Diaconia98 SASOP99 

Ano de 

Constituição 
1989 1988 1981 1993 1967 1989 

Missão 

Combate à fome e à 

pobreza no meio rural 

brasileiro. 

 

Semear a 

agroecologia para 

uma vida digna no 

semiárido. 

Contribuir para o 

desenvolvimento rural 

sustentável, 

considerando as 

dimensões 

econômica, política, 

de gênero, 

socioambiental e 

cultural (…). 

 

Plantar mais vida para 

um mundo melhor, 

desenvolvendo a 

agricultura familiar 

agroecológica e a 

cidadania. 

 

Trabalhar para a 

efetivação de políticas 

públicas de promoção 

e defesa de direitos, 

priorizando 

populações de baixa 

renda, para a 

transformação da 

sociedade. 

Contribuir para o 

desenvolvimento rural 

sustentável a partir do 

fortalecimento da 

agricultura familiar 

com base na 

agroecologia, 

favorecendo o 

protagonismo e a 

conquista da 

cidadania por 

agricultores, 

agricultoras e suas 

organizações. 

Principal 

âmbito de 

atuação 

Regional 

Outros: 

▪ Nacional 

▪ Municipal 

Regional 

Outros: 

▪ Estadual 

Municipal 

Estadual 

Nacional / Regional / 

Estadual / Municipal 

▪ Nacional 

▪ Regional 

Regional 

Outros: 

Internacional 

Nacional 

Estadual 

                                                           
94 Fonte: http://www.abong.org.br/associada.php?id=26, Acesso em 05.01.2018 

95 Fonte: http://www.abong.org.br/associada.php?id=34, Acesso em 05.01.2018 

96 Fonte: http://www.abong.org.br/associada.php?id=107, Acesso em 05.01.2018 

97 Fonte: http://www.abong.org.br/associada.php?id=340, Acesso em 05.01.2018 

98 Fonte: http://bemvindo.diaconia.org.br/, Acesso em 05.01.2018 

99 Fonte: http://www.abong.org.br/associada.php?id=248, Acesso em 05.01.2018 

http://www.abong.org.br/associada.php?id=26
http://www.abong.org.br/associada.php?id=34
http://www.abong.org.br/associada.php?id=107
http://www.abong.org.br/associada.php?id=340
http://bemvindo.diaconia.org.br/
http://www.abong.org.br/associada.php?id=248
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 AS-PTA94 CAATINGA95 CETRA96 SABIÁ97 Diaconia98 SASOP99 

 ▪ Estadual 

▪ Municipal 

Municipal 

 

Região de 

atuação 

Nordeste - Sudeste - 

Sul 
Nordeste Nordeste Nordeste Nordeste Nordeste 

Principais 

beneficiários 

/ público-

alvo 

▪ Trabalhadores(as) 

urbanos(as)/ 

Sindicatos urbanos; 

▪ Mulheres. 

 

▪ Crianças e 

adolescentes; 

▪ Organizações 

populares/ 

Movimentos sociais; 

▪ Trabalhadores(as) 

urbanos(as)/ 

Sindicatos urbanos; 

▪ Mulheres; 

▪ Jovens. 

 

▪ Crianças e 

adolescentes; 

▪ Organizações 

populares / 

Movimentos sociais; 

▪ Trabalhadores(as) 

urbanos(as)/ 

Sindicatos urbanos; 

▪ Professores(as); 

▪ Mulheres e Jovens; 

▪ Negros(as); 

▪ Povos indígenas; 

▪ Comunidades 

tradicionais; 

▪ Lideranças e 

educadores(as) 

populares; 

▪ Agricultores/as 

familiares. 

▪ Trabalhadores(as) 

urbanos(as)/ 

Sindicatos urbanos; 

▪ Mulheres; 

▪ Jovens; 

▪ Comunidades 

tradicionais; 

▪ Lideranças e 

educadores(as) 

populares. 

 

▪ Crianças e 

adolescentes; 

▪ Organizações 

populares/ . 

Movimentos sociais; 

▪ Pastores e leigos de 

Igrejas Protestantes; 

▪ Mulheres Jovens; 

▪ Comunidades 

tradicionais; 

▪ Lideranças de 

Igrejas; 

▪ Agricultores(as) 

familiares. 

▪ Organizações 

populares/ 

Movimentos sociais; 

▪ Trabalhadores(as) 

urbanos(as)/ 

Sindicatos urbanos; 

▪ Comunidades 

tradicionais. 

 

Trabalho 

voluntário 
Não Sim Sim Sim Sim Não 

Áreas 

temáticas de 

atuação 

▪ Fortalecimento da 

agricultura familiar; 

▪ Desenvolvimento 

Rural Sustentável; 

▪ Agroecologia. 

▪ Agricultura; 

▪ Organização 

popular/ Participação 

popular; 

▪ Segurança 

alimentar; 

▪ Questões agrárias; 

▪ Agricultura; 

▪ Meio Ambiente; 

▪ Economia 

Solidária; 

▪ Relações de género; 

▪ Agricultura; 

▪ Meio Ambiente; 

▪ Economia 

Solidária; 

▪ Comunicação; 

▪ Segurança 

Alimentar, Hídrica e 

Nutricional; 

▪ Meio Ambiente e 

Clima; 

▪ Justiça de Género; 

▪ Questões agrárias; 

▪ Agricultura; 

▪ Meio Ambiente; 

▪ Economia Solidária 
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 AS-PTA94 CAATINGA95 CETRA96 SABIÁ97 Diaconia98 SASOP99 

▪ Crianças e 

adolescentes. 

 

▪ Trabalho e renda; 

▪ Comunicação; 

▪ Justiça e promoção 

de direitos; 

▪ Assistência social; 

▪ Segurança 

alimentar; 

▪ Discriminação 

sexual; 

▪ Questão indígena; 

▪ TS de convivência 

com o Semiárido e 

ATER. 

▪ Fortalecimento de 

outras ONGs/ 

Movimentos 

populares; 

▪ Segurança 

alimentar; 

▪ Agroecologia. 

 

▪ Direitos de 

Crianças e 

adolescentes. 

 

▪ Organização 

popular/ Participação 

popular; 

▪ Segurança 

alimentar; 

 

Notas. Os dados e informações neste quadro são oriundos do banco de dados publicado no sítio web da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

(ABONG) www.abong.org.br, exceto os dados e informações da Diaconia que foram anotados diretamente do seu sítio web www.diaconia.org.br.  

 

http://www.abong.org.br/
http://www.diaconia.org.br/
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O Quadro 6, anterior é pequeno para descrever toda a ação das seis ONGs referenciais 

deste estudo. Serve, entretanto, para constituir uma orientação mínima sobre sua atuação 

institucional sob os pontos de vista geográfico, temático e estratégico. Destaquem-se, portanto: 

i) Pelo ano de constituição percebemos que as seis ONGs acumulam uma experiência 

de atuação a ser considerada como uma mais valia do ponto de vista da qualificação 

de seus trabalhos em prol do fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, 

nomeadamente na região do Semiárido; 

ii) Suas missões institucionais apresentam forte sinergia que lhes permite estar 

articuladas em redes sociotécnicas voltadas para o combate à pobreza rural, 

promoção e desenvolvimento de agricultura familiar sustentável e atuação em 

defesa de políticas públicas fortalecedoras da agricultura familiar e camponesa; 

iii) As seis ONGs trabalham prioritariamente no Semiárido nordestino. Apenas a AS-

PTA atua diretamente nas regiões Sudeste e Sul, com projetos e programas de 

desenvolvimento local, territorial; 

iv) Entretanto, observando os âmbitos de atuação e considerando as ações relacionadas 

com as articulações políticas, sociotécnicas e institucionais, percebemos que todas 

elas atuam numa perspetiva nacional, justificada pela presença em redes, conselhos, 

fóruns e conferências de grande relevância para a formulação, negociação e 

implementação de políticas públicas; 

v) Em termos de beneficiários observamos uma amplitude considerável de público 

atendido, a partir dos indicadores: idade, género, organização social, urbano, rural, 

etc. e tal amplitude é interessante do ponto de vista do objeto deste estudo, ou seja, 

favorece a interpretação do fenómeno da influência em políticas públicas, mesmo 

que o foco geográfico e os recortes temáticos sejam mantidos, é importante o caráter 

holístico-integrador, conferido às suas atuações; 

vi) Esta mesma observação pode ser feita quando analisamos suas áreas temáticas de 

atuação. Acrescente-se que estas permitem perceber três aspetos sobre o trabalho 

realizado: as similaridades; as diferenças; a abrangência temática e a 

transversalidade de alguns temas, a exemplo da comunicação e da segurança 

alimentar.  
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5.3 Políticas Públicas e Agricultura Familiar e Camponesa: Evidências e 

Aproximação Teórico-reflexiva 

 

 

 

“…a população sertaneja não deve ser esquecida.  

Ela deve ser o sujeito de qualquer política  

de desenvolvimento autossustentado. 

Manuel Correia de Andrade100 

 

 

Política pública é um output daquilo que partidos, grupos de interesse e os media 

introduzem no processamento do sistema político, cabendo aos governos executá-la por meio 

das conhecidas etapas de formulação, implementação e avaliação, expressas em programas e 

projetos governamentais (Souza, 2006).  

Neste capítulo faremos uma aproximação teórico-reflexiva às políticas públicas de 

forma a percebermos que evidências surgem do processo de interação e comunicação 

envolvendo OSCs, suas redes sociotécnicas e os movimentos sociais que se dedicam à 

agricultura familiar no Semiárido a partir de processos e dinâmicas locais e territoriais de 

questionamento dos efeitos sociais e ambientais da agricultura modernizante, ou de iniciativas 

falhadas, por vezes, totalmente, por vezes parcialmente, de implementação de políticas públicas 

e programas de fortalecimento da agricultura familiar e camponesa. Tais evidências, traduzidas 

em dinâmicas e processos, podem ser assim chamadas de “genuínas” por terem nascido nas 

bases comunitárias, nos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, nos grupos 

temáticos (de mulheres e jovens, principalmente), mas também em redes locais, territoriais e 

regionais, e em movimentos sociais, gerando, ao mesmo tempo, alternativas tecnológicas, 

metodológicas, pedagógicas e de organização social. 

Destaque-se que, no Brasil, as políticas públicas são definidas a nível nacional, votadas, 

aprovadas e homologadas pelo Congresso Nacional, como um caminho natural; ou, através de 

Medida Provisória (MP) decretada pela Presidência da República. Cabe aos governos estaduais 

e municipais assimilarem as políticas públicas e executarem-nas a partir das orientações e 

diretrizes estabelecidas, bem como, dos orçamentos disponibilizados, procedimentos próprios 

                                                           
100 Historiador e geógrafo. À época era o Diretor do Centro de Estudos Históricos do Brasil, na Fundação Joaquim Nabuco de Recife (PE). In: 

Bloch (1996, p. 9). Oportunamente referenciado na bibliografia. 
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de uma democracia, onde as definições sobre políticas públicas, tornam-se, na prática, questões 

de ação coletiva e de distribuição de bens coletivos (Souza, 2006). 

 

5.3.1. Comentários sobre a evolução histórica da ocupação do semiárido.  

 

5.3.1.1. Um bioma, uma “região”: principais características ambientais. 

 

O Semiárido brasileiro está quase totalmente inserido no Nordeste do país e é tão grande 

que é chamado de região. Sua dimensão aproxima-se do tamanho da França e Alemanha juntos. 

Possui uma história fortemente relacionada com as secas (Anexo 03), cujos efeitos aparecem 

na perda de safras, no desemprego rural, na fome e pobreza, e no êxodo rural da população 

(Marengo, Alves, Beserra, & Lacerda, 2011).  

Constitui-se num bioma específico com espécies animais e vegetais endêmicas e tem a 

aptidão inata de produzir forragem em abundância pela própria natureza ecológica e ambiental 

(Araújo-Filho, 2013; Araújo-Filho et al., 2002; Lima, 1997) facto este refletido na história de 

sua ocupação, que teve na criação de gado a principal atividade econômica, conhecida na 

história do Brasil como o ciclo do couro (Silva, 2003, p. 370). 

 

5.3.1.2. Breve história mais distante da ocupação do semiárido no Brasil-colônia. 

 

A ocupação do Semiárido, ou das terras sertanejas, deu-se a partir do aumento da 

procura  de carne para abastecer as cidades do litoral, fornecedoras de açúcar para os mercados 

do mundo inteiro, principalmente da Europa (Ribeiro, 1995a). Já no Século XVI Seus rebanhos 

somariam então cerca de 700 mil cabeças, que dobrariam no século seguinte (Ribeiro, 1995b, 

p. 340). Em se tratando do Vale do Rio São Francisco, as terras indígenas deram lugar à criação 

de gado em grandes latifúndios, sendo esta a maior atividade econômica até meados do Século 

XX. A carne produzida era destinada ao abastecimento de Olinda e Salvador e os animais de 

tração serviam como força de trabalho nos engenhos de produção de açúcar (Bloch, 1996).  

Ribeiro (1995a) estima a população indígena de todo o Brasil em cinco milhões101 de 

pessoas, entes da chegada dos portugueses, pela comparação de estimativas de populações pré-

colombianas de outros países, a exemplo do México. Uma das marcas da colonização, continua 

                                                           
101 Outros autores também levantam hipóteses sobre os números aproximados de habitantes do Brasil pré-colombiano, entretanto, por não estar 
na centralidade do objeto desta investigação, será tratado apenas como referência ilustrativa da história da região, enquanto área geográfica 

recheada de factos culturais e de cunho religioso e ambiental que tem raízes, muitas vezes na cultura das população pré-colombianas. 
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o autor, foi o extermínio dessa população para dar lugar às fazendas de gado. Da ocupação 

histórica resulta então a mestiçagem, os mamelucos, futuros guerreiros defensores dos 

interesses da coroa portuguesa. Mais tarde incluem-se nesta mestiçagem as populações negras 

(Ribeiro, 1995a). 

 

5.3.1.3. Para além do gado: breve história mais recente da ocupação do Semiárido brasileiro. 

 

A forma de ocupação da terra obedecia a uma matriz de exploração da vegetação nativa 

com a abertura de espaços para os cultivos e as pastagens para alimentar o gado.  Marengo et 

al. (2011) afirmam em seu estudo sobre mudanças climáticas no semiárido brasileiro que 

quando a agricultura começou a se estender na região semiárida do Nordeste do Brasil, a maior 

parte da área era ocupada por imensas fazendas de criação de gado, utilizando-se do pasto nativo 

(caatinga), com pequenos subsistemas de roçados para alimentação dos trabalhadores que era 

extremamente vulnerável às condições ambientais (p. 384). 

Tal vulnerabilidade acentuava-se com as secas sazonais e prologadas tornando o balanço 

hídrico negativo, gerando um processo de aridização com impactos na vegetação nativa, 

intensificando a degradação dos solos e o processo de desertificação (Marengo et al., 2011). 

Tais problemas ambientais historicamente citados agravaram-se devido à atividade agro-

pastoril intensiva e à retirada, por anos a fio, da vegetação nativa por queimada e exploração da 

madeira associado ao manejo inadequado de solo e água nos cultivos irrigados que também 

provocam salinização dos solos (INSA, 2011) na região. 

 

5.3.1.4. A indústria da seca e as políticas “coronelistas” de manutenção de poder. 

 

A indústria da seca102 origina-se das políticas oficiais de combate à seca sustentada pelo 

coronelismo endêmico (Mattos, 2017). Herdado do período colonial o coronelismo era 

inspirado no sistema feudal europeu, onde as oligarquias familiares detinham as riquezas (terra, 

gado, água), o capital e os meios de produção (mão de obra barata ou quase escrava) (Mattos, 

2017), bem como o poder político local mantido a partir do poder central, em benefício dos 

                                                           
102 “A indústria da seca é uma simbologia que se refere à estratégia de grupos políticos e econômicos que se aproveitavam da seca da região 

nordeste em benefício próprio através de doações de governo, usando-as de acordo com os seus interesses” (Pedrosa, 2011), ajuda esta que 
deveria ir para os flagelados da seca (Dowbor, 1998) eram desviadas pelos políticos e detentores de poder, mantendo relações clientelistas e 

mantendo estruturas fundiárias baseadas no latifúndio, segundo Malvezzi (2003, citado por Brito, 2007). 
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chefes políticos locais (Soares-Junior et al., 2017), chamados de Coronéis103. Este sistema 

perdurou por séculos e até meados do Século XX e é ancorado neste sistema arcaico que o 

processo de modernização da agricultura brasileira, tem início nas décadas de 1960 e 1970. 

Segundo Silva (2003) o pensamento vigente era o da continuidade do combate à seca e 

de que “as adversidades naturais devem ser combatidas para que o domínio humano se realize 

plenamente: para falta de água, soluções hídricas; para baixa produtividade, novas tecnologias 

de irrigação e modernização das propriedades rurais” (p. 380). A partir daí, quando analisamos 

tal situação sociopolítica e técnica, descrita por Silva (2003), tomando como exemplo os 

núcleos de irrigação em grandes fazendas de produção de frutas no Vale do Rio São Francisco, 

vamos perceber claramente que a força política, o crédito, a assistência técnica, e as terras, 

continuavam nas mãos dos grandes produtores (Bloch, 1996) do vale e de um novo ator social, 

a  grande empresa agrícola, ou agroindústria. 

 

5.3.2. Um breve histórico sobre políticas públicas para a agricultura familiar e 

camponesa no Semiárido. 

 

Muito já foi escrito sobre o Semiárido brasileiro e agricultura familiar e camponesa, por 

renomados cientistas brasileiros e estrangeiros, portanto, o que se pretende fazer neste capítulo, 

é proceder a uma breve revisão do que foi produzido de conhecimento, buscando enquadrar o 

conteúdo ao objeto de estudo.  

 

5.3.2.1. Políticas públicas para a agricultura familiar antes de 1980: breve leitura histórica. 

 

Durante o governo Vargas, nos anos 1940, foi implementada a política do Salário Mínimo, e 

ampliados os direitos trabalhistas e “desde então, até os anos 1980, foram sendo acumulados 

ganhos políticos” (Porto, 2016), em contradição com a repressão política do período de ditadura 

civil-militar (1964-1985) que cerceou praticamente todos os direitos civis anteriormente 

conquistados. Cerceamento este, criticado na Europa diante da visibilidade promovida pelos 

exilados políticos (Haddad, 2014).  

Na década de 1950 ocorreu uma importante ação governamental que mudaria para 

sempre a forma de olhar as políticas e programas relacionados com o desenvolvimento da região 

Nordeste, incluindo o Semiárido: foi criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

                                                           
103 “A denominação de coronel inclui os chefes políticos, principalmente no Sertão do Nordeste brasileiro, que centralizavam o poder de tal 

forma que assumiam para si o controle do município, da lei, da justiça, da igreja etc.” 
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Nordeste (GTDN) coordenado pelo economista Celso Furtado (Araújo, 2014), que resultou na 

criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Nordeste (CODENO) motivado pela 

pressão política para um tratamento mais igualitário à região (Tavares et al., 2001). Não menos 

importantes foram as pressões dos novos atores sociais na política regional como as Ligas 

Camponesas, os Sindicatos Rurais e Urbanos e a mobilização social promovida pela Igreja 

Católica em busca de um novo tratamento para a região (Silva, 2008, p. 53). Em Brasil (1959, 

p. 65, citado por Silva, 2008) encontrou-se que o relatório elaborado pelo GTDN, constituiu-se 

num verdadeiro divisor de águas nos diagnósticos e nas alternativas de superação dos problemas 

regionais. Uma das constatações mais óbvias era de que a agricultura de subsistência era 

particularmente vulnerável ao fenômeno das secas. 

As décadas de 1960 e 1970 constituem-se em marcos da intervenção do Estado na 

agricultura, e configura a presença de uma “política agrícola ativa” (Grisa, 2012). A autora, em 

seu estudo sobre políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil destaca este período 

como um marco da intervenção do Estado caracterizado por uma forte influência da academia 

em defesa do paradigma da modernização da agricultura. Nos anos 1970 a cooperação francesa, 

primeiramente ORSTOM e posteriormente CIRAD, estabeleceram boas relações com as 

instituições de Investigação (EMBRAPA) e Desenvolvimento (SUDENE) e foi a partir da 

cooperação francesa que se fez um primeiro mapeamento dos açudes104 no Nordeste e uma 

análise crítica ao uso de sua água (Mattos, 2017), nomeadamente ao uso da açudagem enquanto 

política de desenvolvimento regional. Segundo este autor a açudagem105 no Brasil tem mais de 

200 anos e foi utilizada nas políticas de combate à seca ao longo do Século XX. Suas águas 

serviam, principalmente para abastecer as populações e rebanhos, viabilizando a habitabilidade 

no Semiárido.  

Neste sentido surge uma evidência importante, nas palavras de um entrevistado, quando 

destaca a inquestionável importância da cooperação internacional, no âmbito acadêmico no que 

refere à sua influência nas políticas de abastecimento de água no Nordeste, nomeadamente no 

Semiárido, a partir de estudos sobre a açudagem: 

                                                           
104 Um açude é uma “Construção feita num curso de água, destinada a deter ou desviar água para abastecimento, irrigação, produção de energia, 

etc. = REPRESA. ETMOLOGIA DA PALAVRA: "açude", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://www.priberam.pt/dlpo/a%C3%A7ude [consultado em 28-06-2018]. 

105 O termo açudagem refere-se a uma política que visava à construção de açudes no Nordeste do Brasil e tencionava diminuir os problemas 

resultantes das secas na região, como a migração massiva da população, a morte do gado e a perda constante de lavouras. Segundo Mattos 

(2017), a açudagem é um processo bastante tradicional de captação e armazenamento de água, e, para além desta função os açudes marcaram 
a vida sertaneja e adquiriram um valor simbólico. Os açudes estão distribuídos pelo Semiárido, e são maiores ou menores dependendo das 

condições de captação e impermeabilidade dos solos. A açudagem tem mais de 200 anos no Brasil, e foi a base dos programas e políticas de 

combate à seca ao longo de praticamente todo o Século XX. Presume-se que os açudes viabilizaram a habitabilidade de certas regiões no 
Semiárido. O açude é um elemento importante na configuração e ordenamento agrário. Contribuiu para o surgimento de povoados e vilarejos 

do sertão, em torno do qual se organizava toda a vida social. 

https://www.priberam.pt/dlpo/a%C3%A7ude
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A cooperação francesa do Brasil chegou pela SUDENE. Era uma cooperação voltada para a 

investigação e ligada aos investigadores da SUDENE. De lá surgiram os investigadores do 

ORSTOM que atuavam na África e vieram para o Brasil, e daí saiu o grupo que está ligado ao 

CIRAD, com excelentes contribuições na área de investigação camponesa. Mas ainda no tempo 

da cooperação com ORSTOM os investigadores envolvidos fizeram um excelente estudo: 

“história da açudagem no Nordeste”, liderado por dois investigadores franceses e do estudo 

resultou um mapeamento dos açudes construídos no Brasil, bem como uma crítica ao mau 

funcionamento da açudagem que era usada para um tipo de orientação que não era própria 

para o consumo que se queria sanar, o consumo humano. Era, não! O melhor caminho pro 

açude é ele tirar produção. Para o consumo humano é melhor criar estruturas descentralizadas 

(E 30 CIQ). 

Naquela crítica nasceu a ideia de se construir massivamente corpos d’água dispersos 

pelo semiárido de forma a beneficiar as populações difusas. É daí que surgem as primeiras 

cisternas106 construídas sob essa perspetiva de política pública para a segurança hídrica e o 

atendimento difuso das famílias para a água de beber e cozinhar, atestando a importância 

daquele estudo sobre açudagem que se constituiu num marco pelo que produziu de 

conhecimento a respeito do papel social e ambiental dos açudes, mas também pelo que sugeriu 

de política para a gestão descentralizada da água para o consumo humano (Mattos, 2017). 

Antes disso as políticas e programas, como o POLONORDESTE e o PAPP, apesar de 

serem concebidos para apoiar a pequena agricultura, serviam, na verdade aos grandes e médios 

produtores (Silva, 2008); e, no caso do POLONORDESTE, pode-se afirmar que o seu 

referencial de política pública seguia os princípios da modernização da agricultura (Grisa, 

2012), conforme já mencionado anteriormente. Este último argumento é corroborado por Nunes 

et al., (2015) quando afirma que, mesmo nos anos 1980, tais programas (ver quadro 7), assim 

como a abordagem coletiva, Community Driven Development, não alcançaram os resultados 

esperados, justamente porque a realização de atividades coletivas (ou comunitárias) era uma 

condição para o recebimento dos recursos financeiros.  

Entretanto, o que parecia uma boa ideia para envolver o público beneficiário dessas 

políticas, resultou, infelizmente, na criação de organizações sem instituição (associações sem o 

associativismo, cooperativas sem o cooperativismo, etc.) numa lógica de criação do corpo sem 

                                                           
106 Nunca é demais lembrar que a cisterna (tank ou cistern em Inglês) é uma tecnologia relativamente antiga no mundo. Pedrosa (2011, pp. 55-

56) citando diferentes autores (Negev & Gibson, 2001; UNEP, 2002; Franco, 2003; Gnadlinger, 2000; Ruskin, 2001) identifica a presença de 

cisternas por volta de 2000 a.C., na Palestina; 750 a.C. em Roma; pela civilização Maya desde 100 a.C. até 300 d.C.; Ganzu, China há mais de 
2000 anos. Também no Semiárido brasileiro já se constroem cisternas para captação de água de chuvas há muito tempo. Eram tradicionalmente 

feitas com tijolos de barro “cozidos” e tinham, em sua grande maioria, formato retangular. 
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alma resultando, portanto, no não-funcionamento da maior parte das estruturas de produção 

financiadas a exemplo das casas de farinha, entreposto de mel, etc. (Nunes et al., 2015, p. 533). 

Apesar das políticas públicas e programas inadequados à agricultura familiar e 

camponesa havia outros, a exemplo do Programa Luz para Todos, cuja Lei da universalização 

do acesso à energia elétrica (Lei no 10.438/2003) só foi promulgada a partir de 2003, que eram 

de extrema utilidade para a população. Essa política beneficiou dois milhões de famílias rurais 

em todo o Brasil  (Freitas & Silveira, 2015), rompendo com uma das históricas marcas do atraso 

de grande parcela da humanidade: a escuridão. 

Diniz e Piraux (2011) insistem que uma reflexão sobre as políticas agrícolas das décadas 

de 1960-1970 é fundamental para compreender as “mudanças políticas, sociais, económicas e 

ambientais pelas quais passou o planeta, especialmente no que diz respeito a se optar por ‘outro’ 

desenvolvimento” (p. 147), principalmente quando se trata do desenvolvimento da agricultura 

de característica modernizante. Na América Latina dos anos 1970, ao mesmo tempo em que o 

processo de modernização da agricultura se consolidava via investimentos oficiais, começava, 

por outro lado, um movimento de questionamento sobre o desenvolvimento modernizante da 

agricultura, que provocava, na maioria dos casos, mais marginalização dos grupos mais pobres 

e a deterioração das relações entre Estado e a classe camponesa, segundo Long e Roberts (2009, 

citados por Diniz & Piraux, 2011, p. 148). 

A SUDENE vem tirar a região Nordeste da letargia. Passa a formar os quadros técnicos 

e políticos capazes de conduzir os programas regionais (Silva et. al, 2010; INSA, 2011; Nunes 

et. al, 2015). A prioridade para a industrialização e as propostas de mudanças estruturais na 

economia do semiárido, apontados no diagnóstico do GTDN, desagradou as oligarquias 

agrárias regionais e agradou as burguesias industriais do Centro-Sul, interessadas nas novas 

políticas de desenvolvimento em seu benefício (Oliveira, 1981, citado por Silva, 2008, p. 55). 

Entre 1964 e 1985 a SUDENE perdeu autonomia no planeamento regional, mas durante 

o regime militar sempre teve um papel importante para o desenvolvimento regional, ficando 

totalmente submetida à política de integração nacional protagonizada pelo Governo Federal, 

cuja base era a industrialização da região, como principal mote para a promoção do 

desenvolvimento, diferente do que fora proposto pelo GTDN, e totalmente entregue ao capital 

estrangeiro associado às empresas capitalistas do Centro-Sul (Silva, 2008).  
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Quadro 7. 

Programas e políticas para a agricultura, incluindo o Semiárido brasileiro nos anos 1970-1980 

Ano Programa/Projeto Objetivos e características a 

1971 PIN-PROTERRA Promover a colonização na Amazônia e no Nordeste 

1971 PROVALE Incentivo à Irrigação no Vale do São Francisco 

1974 POLONORDESTE Apoiar polos de desenvolvimento no Nordeste 

1974 PDAN Ligado ao POLONORDESTE para desenvolvimento da agroindústria 

1976 PROJETO SERTANEJO Apoiar pequenos e médios produtores rurais no Nordeste 

1979 PROHIDRO Fornecer água para atividades agrícolas irrigadas 

1981 PROVÁRZEAS Apoiar a produção de alimentos básicos em áreas de várzeas 

1983 PROJETO NORDESTE Reestruturar e integrar os projetos de desenvolvimento 

1983 b PAPP Apoiar o pequeno produtor rural por meio de infraestrutura, crédito 

rural, comercialização, assistência técnica e extensão, investigação e 

acesso à terra 

1986  Projeto São Vicente Oferecer suporte técnico e financeiro a pequenos produtores 

1986 PROINE Promover a irrigação no Nordeste 

1988 Projeto Padre Cícero Ampliar o número de reservatórios de água no Nordeste, incentivando 

a convivência com a seca 

Nota. A sequência de projetos é a oficial editada pelos governos correspondentes, todos sob a administração da 

SUDENE. Informações e dados compilados por (Silva, 2008), a partir de bibliografia dos seguintes autores: 

Andrade (1984); Bursztyn (1985); Carvalho (1988); Villa (2000, p. 57), estes não citados no texto. 

a Os objetivos e características foram resumidos pelo autor. b Até 1985 o Brasil vivia sob um governo ditatorial e 

regime de exceção, cujas políticas de modernização da agricultura seguiam uma tendência mundial e mesmo após 

o início do processo de redemocratização esta tendência teve continuidade. 

 

Nas décadas de 1970 e 1980 o Governo Militar centralizava as proposições e estratégias 

de desenvolvimento nacional, dando pouca importância às políticas regionais de 

desenvolvimento. Não respeitavam a cultura e a capacidade coletiva dos atores locais (Nunes, 

Tôrres, Silva, Sá, & Godeiro-Nunes, 2015). A lógica era a de integração nacional das questões 

regionais e por isso os programas especiais do início dos anos 1970, embora tivessem forte 

incidência no Semiárido, davam ênfase ao setor agrícola estimulando a modernização da 

produção (Nunes et al., 2015), a implantação de agroindústrias e fomentando projetos de 

irrigação conforme orientavam os Planos Nacionais para o Desenvolvimento regional (Silva, 

2008). É o que se apresenta no quadro 7 anterior a partir da síntese de objetivos de tais 

programas e projetos. 

 Este conjunto de programas e projetos especiais, apesar de bem-intencionados em sua 

conceção teórica e objetivos, não chegaram a favorecer satisfatoriamente a agricultura familiar 
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e camponesa. Nos anos 1970, os camponeses não foram convocados a participar do projeto de 

modernização da agricultura “sob o argumento tautológico de que eram tradicionais e avessos 

ao progresso” (Wanderley, 2003). Entretanto, os latifundiários, produtores agrícolas ocupantes 

de grandes áreas de terras, que sempre tiveram uma forte marca extensiva e predatória em suas 

atividades agrícolas, e não tinham credenciais económicas e técnicas para assumir tal projeto, 

foram beneficiados pelo governo militar já que as credenciais eram políticas e não 

necessariamente econômicas e técnicas (Wanderley, 2003; Grisa, 2012). 

Naquela década o Estado financiou iniciativas para modernizar a agricultura, 

integrando-a à indústria, e migrando do nível regional para o nível do Plano Nacional de 

Desenvolvimento. A partir daí a política agrícola financiou a estruturação econômica dos 

programas governamentais como o PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e da 

Agroindústria do Nordeste) em 1971, e o POLONORDESTE em 1974. Ambos priorizaram o 

modelo exportador  a partir de grandes empresas visando a superar deficiências da estrutura de 

produção da agricultura da região que reproduzia baixos índices de produtividade e de 

produção, por conta do uso de uma base técnica tradicional (Nunes et al., 2015).  

Esta opinião é corroborada por Silva (2008, pp. 59-60) ao analisar a efetividade do 

Programa POLONORDESTE. O autor relembra que este programa criado em 1975, sob a 

responsabilidade da SUDENE assumiu a promoção do desenvolvimento rural integrado para o 

combate à pobreza rural, com recursos do Banco Mundial e representava um avanço em relação 

aos programas anteriores já que articulava ações locais de infraestrutura com o incremento das 

atividades econômicas. Embora não tenha atendido plenamente aos pequenos produtores, nem 

tudo foi negativo se considerarmos alguns benefícios advindos do POLONORDESTE. Através 

dos esforços desenvolvidos no âmbito daquele Programa, junto com outros coordenados pela 

SUDENE (a exemplo do Projeto Sertanejo e do PAPP, conseguiu-se minimizar, a partir de 

1975, as consequências das secas recorrentes por meio de uma política de convivência com o 

semiárido107 (Sabourin, 2010, p. 159). 

  

                                                           
107 Há uma contradição nesta afirmativa do autor sobre o termo convivência com o semiárido, em relação ao ano de 1975, em referência aos 

projetos citados.  Este termo só passa a ser usado com mais propriedade pelos movimentos sociais e a ASA, a partir do final da década de 1990. 
Antes disso as políticas eram tidas como de combate à seca ou, no máximo, convivência com a seca. Outros autores falam em Combate à Seca 

como paradigma antigo. 
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5.3.2.2. Políticas públicas pós 1980: grandes eventos, poucos avanços. 

 

A década de 1980 é marcada pela mesmice quando se trata de avaliar as políticas 

públicas para a agricultura familiar. Entretanto, dois factos de enormes proporções marcaram a 

segunda metade da década: o movimento Diretas Já! Que levou ao fim da ditadura civil-militar 

e a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 que restabeleceu, oficialmente, os direitos civis 

perdidos ao longo dos 21 anos do governo opressor ditatorial. Consideramos que este é um 

importante ponto de inflexão no processo de debate sobre políticas públicas. Sem o 

estabelecimento da Constituinte, nada para a frente teria acontecido como aconteceu. 

É inegável a importância da promulgação da Constituição da República Federativa 

Brasileira para o restabelecimento da democracia (Grisa, 2012; Sabourin, 2014; Gohn, 2013; 

Brito, 2007), mas também para fornecer as bases fundantes que proporcionaram o acesso a 

políticas de garantia de direitos humanos (Mattos, 2017). Democracia e direitos humanos foram 

as palavras de ordem determinantes para o apoio da CING aos movimentos sociais e ONGs 

(Haddad, 2014) naquela realidade social. Estavam assim, criadas as condições para o início de 

um período único no país, cujos cidadãos podiam expressar suas opções políticas e propor 

alternativas de desenvolvimento com liberdade de expressão e ação. 

A constituinte abriu o caminho para a mudança que consistia em dar também atenção à 

Agricultura familiar e camponesa, nomeadamente com a concessão de políticas públicas e de 

governo. Dois depoimentos de entrevistados são contundentes em classificar como importantes 

duas políticas de governo: a contribuição do INSS (Instituto Nacional de Segurança Social) e o 

Programa Luz para Todos108, sobre os quais não se fará aprofundamento nesta tese pela 

distância que têm do objeto central. Um deles destaca que: 

A maior de todas as políticas para o Semiárido brasileiro, no contexto da Agricultura familiar 

e camponesa é a contribuição do INSS (Instituto Nacional de Segurança Social) para a reforma 

(aposentadoria) de agricultores e agricultoras. Isso não significa que é a única política pública 

existente, mas foi e é a mais importante (E 27 ACD).   

Por outro lado a política pública que instituiu o direito de todos os solicitantes de energia 

serem atendidos sem custos (Freitas & Silveira, 2015), teve legitimidade a partir da 

                                                           
108 Somente a partir de 2003, foi promulgada a Lei da Universalização do acesso à energia elétrica para quase 2 milhões de famílias rurais no 
Brasil (Lei no 10.438/2003) a partir de dados compilados do Censo 2000. Institui-se, assim, o direito de todos os solicitantes de energia serem 

atendidos sem custos (Freitas & Silveira, 2015) e começou-se a enfrentar mais seriamente tal problema da falta de energia elétrica. 
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promulgação da Lei no 10.438/2003, que marcou o início de um período em que se passou a 

enfrentar com seriedade o problema da falta de energia elétrica. Destaque para a política “Luz 

para Todos” segundo outro entrevistado: 

… há, por exemplo, a política de Governo “Luz para Todos” que teve grande relevância social 

a partir de 2003, desdobrando-se em programas e projetos que tiraram das trevas milhares de 

famílias no Semiárido, rompendo com uma condição medieval que era vivenciada por essas 

famílias (E 19 ACD). 

Grisa e Schneider (2014) destacam o estabelecimento do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) como uma ação de extrema relevância para 

fazer avançar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, encampada pelo 

Governo do Presidente Itamar Franco109, que lança em 1993 o Plano de Combate à Fome e à 

Miséria, e, no ano seguinte, realiza a 1ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Porto, 2016). De igual importância foi o lançamento do PRONAF em 1996 (Sauer 

& Mészáros, 2017) o qual muda a direção das políticas públicas para a agricultura familiar e 

cria condições oficiais para investimentos, crédito e custeio para o setor, assunto a ser 

aprofundado mais adiante.  

Estes três eventos, combinados, constituem-se num marco histórico para a agricultura 

familiar. São grandes mudanças para o contexto sociopolítico da época e são também base 

fundante para o estabelecimento de processos estruturadores de apoio da cooperação 

internacional, à sociedade civil, num primeiro momento, e das instâncias de governo, num 

segundo momento, principalmente a partir de 2003, como suporte das políticas e programas de 

fortalecimento da agricultura familiar, construídas e defendidas pelas OSCs, suas redes e 

movimentos sociais. 

 

5.3.2.3. A ocupação da SUDENE: um ponto de inflexão na negociação de políticas públicas. 

 

A SUDENE é ocupada em 1993 por organizações da sociedade civil, por mais de 400 

agricultores familiares e as representações de cerca de 100 Sindicatos de Trabalhadoras e 

Trabalhadores Rurais, cuja principal exigência era a tomada de providências eficazes para 

melhorar a situação da população que enfrentava uma das piores secas jamais antes registadas 

(Duque, 2008; Figueiredo, 2011; Jalfim, 2011).  A defesa dos trabalhadores rurais enquanto 

                                                           
109 O Presidente Itamar Franco substituiu o Presidente Fernando Collor de Mello que, acusado de corrupção, sofreu um processo de 

“impeachment” pelo Congresso Nacional em 1992 (Porto, 2016). 
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classe social e o estabelecimento de ações permanentes para o desenvolvimento do Semiárido 

(Sidersky, Jalfim, & Araújo, 2010), eram outras exigências postas em pauta. O movimento que 

resulta desta ocupação é um marco, e ao mesmo tempo um ponto de inflexão, no processo de 

negociação de políticas públicas para a agricultura familiar (Duque, 2008). 

Brito (2007) estudando os movimentos e eventos que antecederam a formação da ASA 

no Semiárido brasileiro, argumenta que “esta ocupação, com todo conteúdo propositivo e 

simbólico que expressa, dá início a uma nova relação entre movimentos sociais e Estado para 

o enfrentamento da grave crise social vivida na região” (p. 43). Daquele evento resultam duas 

importantes iniciativas da sociedade civil: i) a criação do Fórum Nordeste que tinha como 

missão “elaborar um plano permanente de ações para a região semiárida, a ser executado pelo 

Governo Federal” (Jalfim, 2011); e, ii) a preparação de um Seminário Regional que trataria da 

promoção de um debate estratégico sobre as “Ações Permanentes para o Desenvolvimento do 

Semiárido Brasileiro”, realizado em maio de 1993 na própria SUDENE, com 150 participantes 

representantes de 112 entidades (organizações) dos nove Estados do Nordeste (Fórum-

Nordeste, 1993). 

É importante destacar que as pautas da sociedade civil influenciavam a cooperação 

internacional, e esta influenciava a sociedade civil, como evidência o depoimento de um 

entrevistado de agência de cooperação internacional: 

Sobre a ocupação da SUDENE, eu já mencionei como um momento de altíssima importância 

para aquilo que era o imaginário de um novo semiárido. Um semiárido que não era pobreza, 

coronelismo e compra de votos. E eu lembro bem que naquele momento os protagonistas que 

estavam lá na ocupação, de repente não tinham uma proposta de política para o Semiárido 

pronta, quando indagada pelo Ministro; mas, num esforço coletivo (…) numa noite eles 

elaboraram um imaginário do Semiárido. Isso aqui foi uma luz na história do Semiárido. Então 

todos os debates anteriores, todas as “três mil” reuniões que nós apoiamos devem ter ajudado! 

Devem ter influenciado. Eu acredito que sim, depois de mais de 20 anos de apoio às ONGs e 

redes e Sindicatos da região (E 28 ACI). 

Apesar do enfraquecimento do Fórum Nordeste e posterior desarticulação dos fóruns 

estaduais (Fórum Seca-PE; FOCAMPO-RN…) e da própria CONTAG, “muitas das propostas, 

mesmo realizadas em escalas experimentais e politicamente pouco articuladas, continuaram 

sendo testadas e amadurecidas, e, paulatinamente foram sendo incorporadas pelas políticas 

públicas” (Jalfim, 2011, p. 83). Uma estratégia de extrema importância foi a contínua 

experimentação, sistematização, comunicação e difusão das práticas e experiências 
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desenvolvidas num processo de cocriação e coevolução para gerar experiências concretas, de 

sucesso, eficazes para a convivência com o Semiárido. O acúmulo dessas referências concretas, 

geraram um conjunto de quando de experiências testadas e repetidas em diferentes ambientes 

por todo o semiárido, resultando num processo de transformação das condições de produção e 

reprodução da agricultura familiar, conferindo maior resistência e resiliência. Aumentar os 

níveis de resistência ou resiliência reduzirá a vulnerabilidade e aumentará a probabilidade de 

sustentabilidade (Holt-Giménez, 2002, p. 89) aos sistemas de produção. 

Brito (2007) em seu excelente trabalho de investigação sobre a ASA, afirma que o 

“Fórum Nordeste era a expressão organizativa responsável pelo processo registado nos últimos 

anos” (p. 231) (desde a referida ocupação da SUDENE) e teve uma importância singular no 

processo de construção de propostas de convivência com o Semiárido, influenciando o 

surgimento da própria ASA ao final de 1999. 

 

5.3.2.4. A ampliação das políticas públicas contribuindo para transformar a agricultura 

familiar e camponesa. 

 

O PRONAF é talvez o melhor exemplo para retratar esta abordagem de ampliação e 

evolução de políticas para a agricultura familiar e camponesa. O PRONAF nasce como política 

pública em 1996, conforme regista Luis Franqui numa investigação avaliativa dos 20 anos de 

implantação do programa. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar foi criado com o objetivo de 

ser um canal diferenciado para o acesso ao crédito rural por parte dos pequenos produtores 

rurais, como consequência de pressões dos movimentos sociais rurais. O Decreto-Lei nº 1.946, 

de 28 de junho de 1996 (Franqui, 2016, p. 2). 

Afirma o autor que em 2016 a agricultura familiar mantinha cerca de 12 milhões de 

pessoas economicamente ativas no campo, produzindo alimentos, gerando renda e 

interiorizando o desenvolvimento. Uma situação que pode ser creditada ao PRONAF, que 

somente entre 2003 e 2010 registou 14 milhões de contratos de crédito rural firmados, 

totalizando cerca de 60 mil milhões de reais de financiamento em suas linhas de crédito, que 

beneficiam agricultores vinculados à reforma agrária, à agroecologia, à agroindústria, com 

linhas específicas para microagricultores, mulheres, jovens, dentre outros. (Zani & Costa, 

2014). De seu surgimento até o ano de 2008, o PRONAF acarretou diversos tipos de mudanças 

no ambiente econômico de localidades que concentram um grande número de propriedades 
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rurais familiares. São vários os estudos que analisam os efeitos do Programa em variáveis 

importantes para o desenvolvimento econômico (Silva, 2008) dessas localidades. 

Sabourin (2014) faz um exercício de teorização sobre o PRONAF e, segundo o autor o 

programa tem origem num acúmulo de lutas sociais e de respostas públicas. Cada uma 

permitindo a experimentação parcial de instrumentos que seriam mais tarde reconhecidos e 

institucionalizados dentro do programa. Utilizando a noção de incrementalismo, de Lindblom 

(1979) e de Wildavsky (1992)110 a qual indica que as políticas públicas evoluem de maneira 

gradual, passo-a-passo, o autor afirma que os tomadores de decisão política, nessa perspetiva, 

modificam a situação, o status quo, na ação pública, apenas marginalmente. E, 

complementarmente argumenta que a criação de uma política pública não partiria do zero, mas 

de decisões marginais e incrementais, independente de grandes mudanças políticas. 

Grisa e Schneider (2014), num artigo que aborda as três gerações de políticas públicas 

para a agricultura familiar no Brasil, sugerem que o PRONAF, desencadeou o surgimento de 

outras políticas diferenciadas de desenvolvimento rural. Com o PRONAF iniciaram-se medidas 

fortalecedoras da agricultura familiar, para além da produção: criou-se o Seguro da Agricultura 

Familiar (SEAF – 2004); o Programa de Garantia de Preço da agricultura familiar (PGPAF – 

2006); retomou-se a ATER pública. Além disso a criação do PRONAF surge como resposta às 

pressões de várias mobilizações sociais, a exemplo dos “Gritos da Terra Brasil”. 

Em termos de capilaridade nacional, número de beneficiários e recursos aplicados 

tornou-se a principal política para a agricultura familiar. É importante destacar que inicialmente 

o PRONAF foi criado em 1996 (Sauer & Mészáros, 2017) para atender agricultores familiares 

(os pequenos produtores da época) com o mínimo de condições produtivas, impulsionando-os 

para os mercados. Isso se reflete nos investimentos disponibilizados inicialmente. 

Apesar de ter nascido no governo Fernando Henrique Cardoso, o PRONAF, agora com 21 

anos, nasceu de uma luta sobretudo da CONTAG, para tirar do Ministério da Agricultura o 

poder que ele tinha sobre a Agricultura Familiar, mesmo sendo voltado para o público do 

agronegócio. Então um primeiro passo foi assumir que as agriculturas são diferentes, assumir 

que há tipos de agriculturas diferentes no Brasil (E 19 ACD). 

Mas nem tudo relacionado com a agricultura familiar foi transformado rapidamente. 

Vindo de uma tradição de desdobramentos, a criação do MDA “levou de fato à supressão do 

crédito PROCERA, a sua unificação com o PRONAF e a instituição do “PRONAFINHO” 

                                                           
110 Autores citados por Sabourin (2014) aos quais o texto não se refere diretamente. 
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(PRONAF B) e do PRONAF A para agricultores recém-assentados” Sabourin (2014, p. 12). O 

PRONAF passa, então, a ser referência para criar novas políticas a exemplo do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT), uma ação orçamentária para 

projetos de desenvolvimento territorial definidos pelos Colegiados Territoriais (Nunes et al., 

2015)  e, em seguida, o Programa Territórios da Cidadania (PTC), que articulavam um conjunto 

de políticas públicas em territórios economicamente mais fragilizados. Junto com o PRONAT 

e o PTC, o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PDSTR) estão 

entre as principais iniciativas do Governo Federal desde 2004, visando ao fortalecimento da 

agricultura familiar e à promoção do desenvolvimento rural sustentável. pela via da ação 

pública governamental e não governamental, neste último caso, envolvendo organizações 

sociais, solidárias e de controle social (Dias & Paiva, 2015). 

 

5.3.3 Contradições e sinergias no campo das políticas públicas para a agricultura 

familiar. 

 

Apesar de atingidos os objetivos de aumento de produção e produtividade dos cultivos 

o modelo de produção da Revolução Verde também fez surgir problemas, alguns nunca antes 

registados, da insegurança alimentar das populações mais empobrecidas e os impactos 

decorrentes do uso indiscriminado de adubos sintéticos e agrotóxicos (Becker, dos Anjos, & 

Bezerra, 2009), além das “ameaças à agrobiodiversidade, conceituada como a parte da 

biodiversidade utilizada pela humanidade” (Nodari & Guerra, 2015).  

Estes dois últimos autores constroem uma crítica interessante à “saga humana da 

produção de alimentos para a sobrevivência”. Eles argumentam que Ciência e Tecnologia 

(C&T) investigaram e produziram conhecimento sobre sistemas agrícolas de uso intensivo de 

insumos e capital, visando, principalmente ao aumento na produtividade dos cultivos, mas 

também que tal estratégia da C&T resultou em externalidades negativas que a própria C&T não 

conseguiram evitar, e nem mesmo mitigar, em muitos casos, como, por exemplo a perda de 

biodiversidade e agrobiodiversidade.  

E constata-se, portanto, que mesmo os avanços tecnológicos, como a produção de 

organismos geneticamente modificados ou transgênicos, não conseguiram diminuir os efeitos 

adversos ao ambiente e à saúde humana, provocando danos, em muitos casos irreversíveis cujas 

dimensões vão para muito além da problemática técnica, atingindo dimensões da problemática 

social, política e ecológica as quais, no caso do Semiárido brasileiro, terminam influenciando a 
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atuação da sociedade civil e cooperação internacional a atuarem conjuntamente influenciando 

e incrementando práticas, projetos, programas e políticas públicas para a Agricultura familiar e 

camponesa na região. 

Mas nem tudo acontece de maneira linear e cartesiana. No artigo que aborda as três 

gerações de políticas públicas para a agricultura familiar, Grisa e Schneider (2014) destacam 

também três referenciais bem definidos de evolução destas políticas: o primeiro é pautado no 

fortalecimento do viés agrícola e agrário da categoria social; o segundo focado em políticas 

sociais e assistenciais e o terceiro, pela construção de mercados orientados pela segurança 

alimentar e pela sustentabilidade ambiental. Neste processo incremental das políticas públicas 

as relações entre Estado e sociedade civil “modificaram-se e complexificaram-se ao longo do 

tempo. De posturas críticas e reivindicativas, a sociedade civil passou a ser propositiva, e, mais 

recentemente também parceira na execução e cogestão das políticas públicas” (Grisa & 

Schneider, 2014).  

Esta análise alinha-se com o que defende Sabourin (2014), ao abordar a noção de 

incrementalismo, e afirmar que “…as políticas públicas evoluem de maneira gradual, passo a 

passo… e também não partem ‘do zero’, mas de decisões marginais e incrementais não 

dependendo, obrigatoriamente, de grandes mudanças políticas”.   

Entretanto, se considerarmos a chegada à Presidência de Lula da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores, como uma grande mudança política, caracterizada por um maior apoio à 

Agricultura familiar e camponesa do que em governos anteriores, é facto que houve mudanças 

significativas no que se refere à relação Estado sociedade civil, marcada, principalmente pela 

maior abertura demonstrada pelo governo às proposições de projetos, programas e políticas 

advindas da sociedade civil, embora fosse mantida uma predominância da política neoliberal 

resultado do governo de coalizão do Partido dos Trabalhadores (Nogueira, 2018). A aliança do 

Partido dos Trabalhadores, para chegar à presidência do país, incluiu setores da elite, os quais 

desejavam recuperar as taxas de lucro, mas também muitos movimentos sociais e sindicatos. 

Estes últimos pautaram os principais temas relacionados com a luta por terra (Reforma Agrária) 

e exigiram mudanças políticas e econômicas (Sauer & Mészáros, 2017). 

Para fundamentarmos as contradições que envolvem as políticas de Estado para a 

agricultura brasileira tomamos como referência uma das conclusões de Grisa e Schneider 

(2014). A partir da análise sobre as três gerações de políticas públicas, desde a promulgação da 

Constituição de 1988, e suas dinâmicas sociais de implementação. Eles afirmam que: 
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os repertórios da ação coletiva de atores sociais podem variar ao longo de uma trajetória 

temporal. Protesto, proposição e cogestão fazem parte das formas de ação coletiva dos 

movimentos sociais e sindicais da agricultura familiar na contemporaneidade, ainda que com 

diferentes ardores, estratégias e “formatações” de outrora. Os movimentos sociais e sindicais da 

agricultura continuam acionando estratégias de protesto e de reivindicação (a exemplo dos 

Gritos da Terra, da Marcha das Margaridas, do Abril Vermelho, das ocupações de prédios 

públicos, das Jornadas de Luta da Agricultura Familiar etc.), se instrumentalizam cada vez mais 

para propor formatos institucionais e políticos para as políticas públicas, e reivindicam a 

cogestão e a execução partilhada das políticas públicas, seja visando aproximá-las e adaptá-las 

às distintas realidades sociais, seja para o “empoderamento” das próprias organizações sociais 

(p. 142). 

No Semiárido brasileiro não foi diferente e um fato histórico-político marcante 

fortaleceu um movimento político de busca de alternativas ao modelo de produção 

modernizante: a ocupação da SUDENE, nos dias 22 e 23 de março de 1993, pelos movimentos 

sociais do campo111, fazendo-se representar por mais de 400 agricultores e agricultoras 

provenientes de cerca de 100 STTRs assessorados por ONGs atuantes no Semiárido brasileiro 

(Jalfim, 2011, p. 80). O movimento político alternativo à Revolução Verde era a Rede de 

Projetos em Tecnologia Alternativa (Silva, 2011) um projeto e desafiante sobre o qual já 

escrevemos no Capítulo 2.  

Para Silva (2011, pp. 42-43) a Rede PTA deu início ao movimento agroecológico 

brasileiro a partir dos anos 1980, cujo primeiro passo foi o mapeamento das principais 

organizações que trabalhavam com pequenos produtores rurais, o principal setor produtivo no 

campo, ameaçado pela expansão da agricultura moderna. O mapeamento permitiu articular 

experiências desenvolvidas em todo o país. 

Este movimento de resistência e busca de alternativas para a pequena produção rural teve 

inspiração e influência nos movimentos surgidos na Europa, a partir da publicação de um dos 

livros que marcaram o Século XX, a Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, lançado em 1962, 

que mostrou que o DDT (Dicloro Difenil Tricloroexano), um dos ícones da Revolução Verde, 

penetrava na cadeia alimentar e acumulava-se nos tecidos gordurosos dos animais, inclusive do 

homem, com o risco de causar câncer e danos genéticos (Silva, 2011, p. 43). 

                                                           
111 Os movimentos sociais do campo eram organizados em ACRs, STTR, Federações de Trabalhadores dos Estados (FETAG), Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).  Muitas destas instâncias de trabalhadores rurais, camponeses e agricultores familiares 

eram assessorados por organizações da sociedade civil, chamadas localmente de organizações Não Governamentais, ou simplesmente ONGs. 
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Tal articulação só foi possível porque a Rede PTA também estruturou programas de 

desenvolvimento local de tecnologias alternativas para a agricultura de pequena escala, 

configurados em CTAs, por um lado, e as Redes de Intercâmbio regionais que viabilizariam o 

compartilhamento dessas experiências, muitas delas inovações importantes como a construção 

de cisterna de placas. Ao final da década de 1980 e início de 1990, tanto as equipas da Rede 

PTA nos CTAs, como nas Redes Regionais/Estaduais vieram a institucionalizar-se formando 

organizações sociais sem fins de lucro. 

Das políticas públicas para a Agricultura Familiar no Brasil o PNAE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar) é a mais antiga se considerarmos que as primeiras ações 

governamentais direcionadas à alimentação e nutrição no país, datam da década de 1930, 

embora o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) só tenha sido reconhecido, com 

esta denominação, em 1979 (Peixinho, 2013).  

A relevância do PRONAF, criado em 1996, (Sauer & Mészáros, 2017) reflete-se no 

número de trabalhos publicados sobre ele, revelando também a preocupação de cientistas 

sociais com esta que é a mais importante política pública para a categoria da agricultura familiar 

brasileira. No entanto, é importante revelar que a criação do PRONAF, como de outras políticas 

para este setor produtivo foi consequência de uma ampla pressão dos movimentos sindical e 

sociais do campo, no qual se destaca a concessão de crédito (Sidersky, Jalfim, & Rufino, 2008) 

para famílias agricultoras.  

Entretanto, para que este programa fosse estabelecido, enquanto política, uma série de 

fatos sociais teriam ocorrido, principalmente as lutas travadas pelos movimentos sociais do 

campo, contra o avanço do modelo industrial da produção agrícola baseado nos princípios da 

Revolução Verde, intensificado desde 1960 com suas variedades comerciais. Na verdade, era 

um novo modelo de produção para a época, cuja aplicação da base técnica e conceitual 

objetivava o aumento de produtividade de alimentos e renda agrícola, para níveis mundiais, 

nunca antes registados, o que realmente aconteceu. Segundo Nodari e Guerra (2015) o sucesso 

da Revolução Verde resulta do emprego de práticas modernas de produção (uso de sementes 

geneticamente melhoradas, fertilização química de solos, emprego de inseticidas e fungicidas) 

e de avanços científicos. 

Essas práticas englobam (ainda) a utilização de variedades de alta produtividade, o uso intenso 

de agroquímicos (em particular, agrotóxicos) e suas consequências (Antoniou et al., 2012), 

irrigação, maquinaria agrícola e políticas públicas de apoio, entre outras. Em decorrência, a 

produção de grãos dobrou de um para dois bilhões de toneladas/ano entre 1966-1999. Para tanto, 
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houve incremento de 97% de áreas irrigadas e aumento de 638% no uso de adubos nitrogenados, 

de 203% na utilização de fosfatos e de 854% na aplicação de agrotóxicos (Nodari & Guerra, 

2015). 

 

5.4. O Processo de Produção na Agricultura Familiar e Camponesa: Abordagem 

dos Contextos Locais e Sustentabilidade 

 

 

 

“As experiências e os atores sociais 

são os tesouros escondidos nas comunidades.  

O trabalho nosso é encontrar esses tesouros.” 

Zé Pequeno112 

 

 

É inegável a importância social e econômica da agricultura familiar, tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Em 2014 a FAO identificou “a existência 

de mais de 500 milhões de unidades familiares de produção em nível global, sendo esta 

categoria de produtores responsável por 80% do valor total dos alimentos produzidos no mundo 

(Schmitt, 2016).  

A ONU declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF), 

atendendo a uma iniciativa lançada em 2008 pela rede de organizações não governamentais, 

conhecida como Fórum Rural Mundial (World Rural Forum)113, a qual foi formalmente aceita 

pela ONU em Assembleia Geral realizada em dezembro de 2011. Na mensagem oficial de 

lançamento do AIAF o Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon, clamava pelo 

reposicionamento da agricultura familiar como um ator social de alta relevância para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. Na ocasião destacava também a vulnerabilidade da 

agricultura familiar, enquanto categoria social, no contexto da ocorrência de eventos climáticos 

                                                           
112 Zé Pequeno é uma liderança sindical-popular do Território da Borborema (estado da Paraíba), engajado no trabalho para desenvolver 

sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa, sustentáveis, rentáveis e socialmente justos. In. Petersen (2014, p. 160). Op. 
referenciado na bibliografia. 

113 O Fórum Rural Mundial, criado em 1998, estrutura-se como uma rede internacional constituída por grupos, instituições e pessoas, tendo 

como objetivo promover a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável. Participam desta articulação federações camponesas, 
organizações rurais e centros de investigação de diferentes partes do mundo. Fonte: https://www.ruralforum.net/es/quienes-somos. Acesso em: 

13/07/2018. 

https://www.ruralforum.net/es/quienes-somos
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extremos num cenário marcado por mudanças climáticas globais (Secretary-General’s message 

for…, 2013, citada por Schmitt, 2016, p. 17). 

Olhar para a multidimensionalidade da pobreza rural é uma atitude fundamental para 

romper com a abordagem tradicional da realidade rural (Sidersky et al., 2008), no Brasil, e 

caminhar na direção do desenvolvimento sustentável que realmente conserve recursos naturais 

e seja socialmente includente na perspetiva do local para o global. O conceito de 

sustentabilidade aqui considerado foca nos processos locais de desenvolvimento da própria 

agricultura familiar e camponesa e inclui o ambiente político em que esta se desenvolve. “O 

ambiente político é extremamente importante para o destino da agricultura familiar. Embora ela 

possa sobreviver em contextos muito adversos, condições favoráveis podem ajudá-la a atingir 

o seu potencial máximo” (Ploeg, 2014). Esta afirmativa do autor encontra eco no que dizem 

outros autores. Grisa e Schneider (2014), por exemplo, identificam e abordam profundamente 

três gerações de políticas públicas que acompanham e são, ao mesmo tempo, suporte 

fundamental para consolidar processos de fortalecimento da agricultura familiar no contexto 

brasileiro. 

 

5.4.1. Agricultura familiar e sustentabilidade: a agroecologia como novo 

paradigma de convivência com o Semiárido.  

 

Neste subcapítulo abordaremos a pergunta de investigação que o tema da transição dos 

sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa para bases técnicas, sociais e 

organizativas mais sustentáveis, como parte da estratégia institucional adotada pelas redes 

sociotécnicas, movimentos sociais e organizações de apoio à agricultura familiar e camponesa 

no Semiárido. O movimento agroecológico criou o termo transição para a agroecologia como 

uma espécie de jargão, importante para popularizar a expressão, mas principalmente pela 

necessidade de intensificar e qualificar o debate sobre o estado da agricultura familiar e 

camponesa pelo viés da agroecologia (Barbosa, 2017; CETRA, 2014; Duque, 2008; Nodari & 

Guerra, 2015; Schmitt, 2013). Esta atitude, principalmente das ONGs assessoras, surtiu efeito. 

Fez chegar a discussão até o mundo académico e contribuiu para ampliar o debate para além do 

viés produtivista, como se percebe no depoimento de um entrevistado: 

Este debate não estava presente no mundo académico. Só depois é que foi incorporada a 

preocupação com a sustentabilidade, a dimensão ambiental, né? Então você vê que os temas 

públicos foram sendo complexificados pouco a pouco a partir da contribuição de vários atores 
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e o grande desafio do nosso campo da agroecologia foi o de romper o viés do produtivismo que 

levava exatamente à ideia da especialização produtiva e todas as consequências que vêm daí. 

Então eu acho que a experiência brasileira no campo da agroecologia é extremamente rica e 

as ONGs são protagonistas disso. Não tenho a menor dúvida (E 22 RST). 

As redes sociotécnicas e suas organizações têm assumido o termo agroecossistema114 

como o ambiente físico de produção agrícola e pecuária, idealmente pensado como: sustentável, 

resiliente, estável e com equidade social. “O desafio de criar agroecossistemas sustentáveis é 

alcançar características semelhantes às de ecossistemas naturais, e ainda manter uma produção 

para ser colhida” (Gliessman, 2001, p. 79). Complementarmente, os termos agroecossistema, 

sistema de produção agrícola e sistema agrícola têm sido utilizados para descrever as atividades 

agrícolas realizadas por grupos de pessoas, enquanto sistema agroalimentar constitui uma 

expressão mais ampla que inclui a produção agrícola, a distribuição de recursos, o 

processamento e a comercialização de produtos numa região ou país como um todo, segundo 

Krantz (1974, citado por Altieri, 2012, p. 183). 

A transição de sistemas convencionais ou tradicionais para sistemas ecológicos 

(agroecológicos) dá-se de forma lenta (Prasad & Radha, 2016) e a apreensão do próprio 

conceito pelos interessados também evolui de forma lenta. Segundo Duque (2008) o movimento 

agroecológico reconhece que houve mudanças significativas no conceito de agroecologia ao 

longo dos anos. Mas esta mudança, segundo um entrevistado115, é construída nas redes 

sociotécnicas e a partir das inovações implementadas, sendo daí que nascem proposições para 

novas políticas públicas locais, territoriais e nacionais e é no Semiárido brasileiro que a gente 

vê maior densidade, credibilidade e atividade. Tomando a ASA como exemplo de rede ele 

argumenta que o P1MC funcionou como um estimulador de geração de inovações locais no 

nível comunitário e local, enquanto programa da rede. E esta, por sua vez, fortaleceu cada vez 

mais o nível de articulação sociopolítica nos estados e a nível nacional, criando, como 

novidade, uma influência eficaz sobre as políticas, sobre o regime criando uma nova forma de 

gestão de políticas públicas. 

Na realidade do Semiárido brasileiro, e a partir da atuação da Rede PTA o movimento 

inicia a partir das práticas de implementação de tecnologias alternativas até as práticas de 

                                                           
114 “Os agroecossistemas sistemas abertos que recebem insumos do exterior, gerando como resultado, produtos que podem ser exportados para 
fora dos seus limites” (Altieri, 2012, p. 183). Gliesmman (2001) define agroecossistema como sendo “o local de produção agrícola – uma 

propriedade agrícola, por exemplo – compreendido como um ecossistema… Os agroecossistemas são, então, descritos em termos de como eles 

se comparam, estrutural e funcionalmente, com ecossistemas naturais” (p. 61). 

115 Neste caso o autor opta por parafrasear o depoimento de E 22 RST, já que se publicado na íntegra, seria de fácil identificação, pelas palavras-

chaves que a pessoa entrevistada utiliza. 
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implementação de tecnologias sociais. Sai de um enfoque tecnológico, voltado para a 

organização técnica do processo produtivo, evoluindo para um conceito difuso onde cabia quase 

tudo, até chegar num equilíbrio conceitual com três referenciais principais: i) de natureza 

técnico-científica visando à harmonização de atividades agrícolas com o meio ambiente, 

também chamada por Ploeg (2006) de coprodução com o meio ambiente; ii) de natureza política 

formatando uma alternativa ao paradigma do agronegócio, ou agricultura industrial de grande 

escala (Petersen, 2014b); iii) de caráter cultural resgatando e valorizando conhecimentos e 

saberes populares construídos e reproduzidos historicamente em redes de agricultores (Petersen 

& Silveira, 2007). 

Numa abordagem simplista de melhoramento de vida, diriam os economistas 

tradicionais, que basta criar empregos no campo para que essas pessoas tenham renda e possam 

comprar os meios de sua subsistência; ou, diriam os técnicos e engenheiros agrónomos, que 

bastava a essas famílias produzirem seu próprio alimento e vender os excedentes da produção 

e, assim, gerar alguma renda para irem se mantendo. A questão não parece ser tão simples 

assim. A experiência sociotécnica desenvolvida pelo PDHC, um ator governamental que 

interagiu fortemente com o trabalho das ONGs em cinco estados no Nordeste brasileiro, 

resultou numa experiência importante de ATER permanente, custeio e investimento em 

sistemas de produção da Agricultura familiar e camponesa, principalmente para agricultores 

assentados da Reforma Agrária. O PDHC resultou numa importante iniciativa de diminuição 

da pobreza rural naquela região. Tal projeto, enquanto iniciativa de desenvolvimento rural 

passa por uma abordagem conceitual holística e sistêmica da agricultura familiar, rompendo 

com a tradicional abordagem compartimentalizada da realidade rural. Para tanto, é necessário 

que os programas e projetos, por um lado, sejam direcionados aos anseios, potencialidades e 

projetos de vida das famílias e suas comunidades e, por outro, considerem a 

multidimensionalidade da pobreza rural (Sidersky et al., (2008). 

Não obstante, para se obter sistemas práticos e sustentáveis na Agricultura familiar e 

camponesa, parece ser necessário considerar causas e consequências da pobreza rural e suas 

múltiplas faces, com o objetivo de produzir análises multidimensionais capazes de apontar 

caminhos para sua superação, através de ações sinérgicas, sistêmicas e articuladas de 

desenvolvimento rural sustentável. 

E, portanto, as evidências indicam que a evolução da agricultura familiar em parte do 

semiárido passou pela evolução da agroecologia, enquanto conceito e prática, e pelas mudanças 

de padrões no trabalho das famílias agricultoras. Ou seja, pela capacidade de “leitura” das 
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realidades a partir das experiências concretas e locais que validam os princípios da agroecologia 

(ANA, 2017). De facto, os princípios de produção agroecológica tornaram-se, para o público 

apoiado pelas ONGs especialistas em agroecologia e produção agrícola sustentável, mais 

valiosos que os pacotes tecnológicos ou as tecnologias isoladamente. Em cada território tais 

princípios vão sendo adaptados de acordo com a conjuntura local, os recursos naturais 

disponíveis e os níveis de organização social e de relações interorganizacionais existentes. 

E, por isso, não são apenas as experiências práticas locais e territoriais, a exemplo da 

experimentação de tecnologias sociais ou de formação, que assumem importância. As próprias 

experiências de organização social em redes locais e regionais constituem-se num fator social 

de extrema relevância (Petersen & Silveira, 2007). Os autores argumentam, ainda, que é graças 

à organização social comunitária que as associações comunitárias rurais, os Sindicatos de 

Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais e outras organizações e grupos locais ganham força e 

peso político nos processos decisórios sobre as políticas públicas e sua dinâmica de 

implementação. Nas palavras de um entrevistado: 

As redes organizações e redes fazem, às vezes, o papel do Estado em alguns lugares mais 

remotos do Semiárido. E a ASA tornou viável a presença do Estado na Região Semiárida, em 

lugares onde o Estado não chegava e agora chega através da ASA … nós vamos garantir a 

presença e não vamos abrir mão do Estado pelo contrário a nossa ação conta que o Estado 

entre numa região que ele nunca entrou e o Estado bote recursos e nós vamos fazer a gestão 

do recurso e a gestão das coisas. Vamos fazer as coisas acontecerem (E 11 RST). 

É importante insistir que a evolução de processos sustentáveis de produção agrícola  e 

animal depende, essencialmente, de experimentação nas realidades locais e valorização de 

iniciativas já existentes localmente (Monteiro & Mendonça, 2007, p. 151), tendo as famílias 

agricultoras e suas organizações de base como protagonistas (Petersen, 2014). Mas, 

protagonistas de que? O que está em jogo? Qual é o braço de ferro a ser feito? Figueiredo 

(2011, p. 19) escreve sobre um movimento que nasce das bases, tem nas famílias agricultoras 

seu principal protagonista e põe em prática, experiências que respondem a necessidades 

objetivas de sobrevivência, ao mesmo tempo em que se articulam numa grande teia de 

organizações para comunicar conhecimento e estabelecer relações sociais mais solidárias de 

aprendizado mútuo. 

A solidariedade tem a ver com a aprendizagem ética e se dá a partir da vivência ou 

observação dos aprendizados do outro. É centrada em valores como o bem comum, o 

companheirismo, o compartilhamento, os valores fundamentais que, juntos constroem um 
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campo ético-político (Gohn, 2011a, p. 353) e terminam sendo elementos-chave que as redes 

sociais locais, regionais e nacionais estabelecem entre si no processo de construção e gestão de 

conhecimento. Segundo um entrevistado o paradigma da convivência com o Semiárido 

encontra a agroecologia e não o contrário (E 22 RST), e da mesma forma dir-se-ia que este 

objeto de estudo encontra a agroecologia em seu caminho de investigação. Do ponto de vista 

metodológico, justificado, e, de acordo com Patton (1990) e com Yin (2009), quando afirmam 

que a investigação de um fenômeno em estudo de caso, vai revelando novas evidências na 

medida em que é aprofundado. 

A série de entrevistas faz duas revelações: a primeira é que a agricultura familiar engloba 

a agroecologia e nela busca as bases teóricas para efetivação de uma situação de 

sustentabilidade a partir de práticas de resistência e resiliência (Altieri, 2012; Holt-Giménez, 

2002; Patel, Holt-Giménez, & Shattuck, 2009) nos sistemas de produção; e a segunda é que o 

objeto desta investigação alinha-se mais fortemente com a parcela da agricultura familiar 

sustentável, do que propriamente com a agricultura familiar lato sensu, que muitas vezes, 

também dependente de insumos externos e é protagonista de práticas agrícolas e pecuárias 

insustentáveis sob os pontos de vista económico, social e ambiental. A agroecologia é, portanto, 

a ciência que orienta a implementação de experiências inovadoras da agricultura familiar 

sustentável, a qual revitaliza, conserva e melhora a fertilidade dos solos onde é praticada. 

Ou, em outras palavras, a agricultura familiar sustentável expressa-se por sistemas de 

produção que equilibram os fatores económicos, sociais e ambientais, o que, neste estudo de 

caso significa relacionar as práticas e experiências das famílias e das ONGs com o equilíbrio 

acima referido. Na prática as experiências dão conta dessas três dimensões: i) do ponto de vista 

social – justiça de género, equidade de direitos e de oportunidades. Famílias e pessoas com 

direitos iguais, independente de cor da pele, classe social, credo, etc.; ii) do ponto de vista 

económico – tecnologias sociais que proporcionem a geração de renda, o bem estar, SAN, que 

compensem financeiramente o trabalho das pessoas da família; processos de articulação social 

que rendam divisas à comunidade, como dinheiro, recursos e bem estar comunitário, segurança, 

etc.; iii) do ponto de vista ambiental – ambiental/ecológico: tecnologias sociais adaptadas aos 

ambientes e ecossistemas ou biomas que resultem em bem estar das pessoas, das populações. 

Assim, tomando em conta esse contexto, a Rede PTA deve ser enxergada como um 

movimento social cujo principal papel foi o de implementar um “projeto político-ideológico de 

um grupo” (Gohn, 2008, p. 444) e manter autonomia em relação ao Estado em seu processo de 

formulação e explicitação de ideias configuradas do seu “projeto social”, e, desta forma foram 
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dados os primeiros passos de movimento social agroecológico no Brasil que centra suas ações 

e atenções na agricultura familiar. 

Para iniciar vamos falar de uma das mais importantes culturas de renda da história 

recente do Semiárido, o algodão, também conhecido como algodão Mocó arbóreo116 (Barbosa, 

2017), de fibra longa, apresentando um branco mais intenso, com duração de produção 

economicamente rentável de até cinco anos, e pouca suscetibilidade a pragas e doenças. Silva 

(2003) argumenta que a ocupação do semiárido, para além dos currais de gado, contou com o 

cultivo de algodão que rapidamente se disseminou pela região ainda no século XVIII como 

cultura resistente aos períodos anuais de estiagem e alternativa de enriquecimento dos 

proprietários das grandes fazendas de gado. Com o rápido crescimento da produção do algodão 

cresceu também a exploração dos pequenos produtores pelos grandes fazendeiros, e estes, por 

sua vez, tornaram-se intermediários comerciais das grandes empresas inglesas que controlavam 

o valor de mercado da pluma. 

Num período mais recente, entre os anos 1970 e 1980 a agricultura familiar do 

Semiárido vive anos de pujança e sucesso “económico” a partir do sistema de produção 

tradicional composto do tripé gado, algodão e policultura (Silva, 2003; Araújo, 2014). O gado 

era menos produtivo em carne e leite, mas bem mais resistente por se constituir em rebanho 

menos mestiçado com raças especializadas. Era, assim, o mais importante cultivo de renda 

também conhecida como ouro branco. Tinha sempre valor razoável de mercado e 

comercialização garantida nos mercados locais, embora com sérias desvantagens para os 

produtores. Além de ser plantado nas pequenas e médias propriedades era também introduzido 

como cultura de renda nos latifúndios e grandes propriedades de fazendeiros – pecuaristas 

criadores de gado –, normalmente por pequenos agricultores com pouca terra. “Colhida a pluma 

o fazendeiro soltava o gado para pastar a rama do algodão rica em proteína (Araújo, 2014), 

durante o período de seca sazonal. 

Ou seja, o algodão era uma planta multi-produtiva: a pluma, o produto mais valioso para 

o mercado; o óleo da semente (caroço) importantíssimo para a indústria da época, pela sua 

pureza e viscosidade, tinha também propriedades medicinais; a torta resultante do processo de 

prensagem para extração do óleo, um excelente suplemento proteico para os animais 

ruminantes. Estes três produtos tinham comercialização garantida, e, em complemento, o 

                                                           
116 Segundo o banco de dados do Royal Botanic Gardens, Kew o nome científico do Algodão arbóreo Mocó é: Gossypium marie-
galante G.Watt, e é um sinónimo de Gossypium hirsutum L. Fonte: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831160. Acesso em: 

15.04.2018. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831092
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831160
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restolho da cultura era uma excelente forragem para o gado o que fazia da planta do algodão 

uma cultura perfeita para as condições de semiaridez da região (Araújo, 2014, p. 555). 

Quando o algodão some dos sistemas de produção agrícola e pecuário, no início dos 

anos 1980, por conta do ataque devastador de um inseto conhecido como bicudo do 

algodoeiro117, desaparece, junto com ele, a mais importante fonte de renda das famílias 

agricultoras (Araújo, 2012, citada por Delgado e Bergamasco, 2017, p. 72) obrigando-as, e 

também aos grandes criadores de gado –, a procurar uma solução para tal perda porque, se por 

um lado os pequenos produtores perdiam a renda obtida com a venda da pluma, os pecuaristas 

perdiam a forragem da rama de algodão na qual o gado pastava logo após a colheita da pluma.  

A pergunta que surgia era: como substituir o que se tinha antes? A renda e a forragem? 

O que se põe no lugar do algodão que, ao sumir dos sistemas de produção da agricultura familiar 

provoca um grande impacto na economia de toda a região, com o desmonte do velho tripé 

agrícola produtivo do Semiárido? Araújo (2014) afirma que o desaparecimento do complexo 

gado-algodão-policultura, no semiárido do Brasil  

está promovendo alterações importantes, como o avanço da ovino-caprinocultura, o crescimento 

de lavouras permanentes em bases patronais, como a produção de uva e manga (Juazeiro-

Petrolina), de melão irrigado (RN e CE), de milho (SE e BA), de banana e abacaxi irrigados e, 

em alguns casos, produzidos por multinacionais, no Vale do Açu (RN) e na Chapada do Apodi 

(CE), de café (BA), entre outros (p. 555). 

O desaparecimento do tripé agrícola produtivo, acima referenciado, assemelha-se nos 

dias de hoje, ao desaparecimento de uma fileira produtiva agroindustrial de proporções 

regionais, a exemplo da que envolve a produção, colheita e beneficiamento e comercialização 

do café, podendo o impacto do desemprego, por exemplo de dimensões comparativas, já que o 

tripé produtivo referenciado empregava milhões de pessoas no semiárido, tanto na zona rural 

quanto nas zonas urbanas de pequenas cidades e vilarejos, estendendo-se às capitais para 

viabilizar o escoamento dos produtos para o exterior. 

A figura 18 a seguir mostra, de forma simplificada, o efeito causado pela retirada do 

algodão, dos sistemas mais antigos de produção da Agricultura familiar e camponesa no 

Semiárido. A figura da esquerda com algodão mocó, proporcionava ao agricultor renda 

                                                           
117 O bicudo é um inseto-praga do algodoeiro que provoca enormes prejuízos àquela cultura pelos danos que causa (no botão floral) e é de 

difícil controle devido a sua rápida infestação. Foi descrito por C. H. Boheman em 1843 como Anthonomus grandis. O bicudo foi noticiado 
pela primeira vez no Brasil em fevereiro de 1983, no município de Campinas-SP, oriundo dos Estados Unidos da América do Norte (Barbosa, 

2017). 
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garantida pela venda da pluma. O feijão e o milho eram culturas de subsistência, plantadas 

prioritariamente para alimentar a família e os pequenos animais. A renda do algodão era 

importante para a agricultura familiar, não somente pelo valor monetário, mas principalmente 

pelo que representava de certeza de ingresso de renda proporcionado pela tolerância daquela 

cultura às secas sazonais. 

Restaram então as culturas de feijão e milho, antes utilizadas prioritariamente para a 

alimentação humana e de animais monogástricos, agora passam a ser cultivadas também para 

a comercialização na tentativa de substituir o que se perdera com o algodão. A desvantagem 

consistia no facto de que essas duas culturas são anuais e suscetíveis aos efeitos das secas. Mais 

exigentes quanto à fertilidade dos solos e menos rentáveis que o algodão. O milho e o feijão, 

também submetidos a condições de comercialização desvantajosa, ficaram à mercê da fileira 

de mercado criada em torno dos produtos (grãos) e tiveram, por conseguinte, os preços 

determinados pelos comerciantes que se organizam para lucrar com o trabalho das famílias 

agricultoras que terminaram sendo o componente da fileira que menos ganha. 

 

 

Figura 18. Representação simplificada dos sistemas de produção tradicionais da agricultura familiar no Semiárido, 

nos anos 1970-1980. (Elaboração do autor
118

) - Adaptado de Bacelar, T. sd). A figura da esquerda com a presença 

do algodão nos sistemas tradicionais de produção e a da direita sem o algodão. 

 

                                                           
118 A partir de um vídeo reportagem da TV Caatinga: a verdadeira imagem do sertão, da UNIVASF, com a economista Tânia Bacelar. Fonte: 

www.rtvcaatinga.univasf.edu.br. Acesso em 15/04/2018. 

http://www.rtvcaatinga.univasf.edu.br/
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Essa problemática da comercialização de produtos da Agricultura familiar e camponesa 

já foi abordada na introdução e, portanto, resta aqui supor que a pobreza rural no Semiárido 

pode também ter sido consequência desta relação historicamente excludente do mercado 

capitalista e improfícuo para os pequenos produtores (Pires, 2011). 

O fim da era do algodão constitui-se no começo de uma mudança importante. A 

Constituição de 1988 estendeu para o meio rural a previdência social que “salvou” a população 

rural, principalmente (Araújo, 2014). Foi um alento para os mais velhos receber esta renda, 

antes inexistente. Nos anos mais recentes veio o Programa Bolsa Família que ampliou a 

distribuição de renda pelas populações mais carenciadas e, em certa medida, compensou a perda 

da cultura do algodão enquanto cultura de renda. Não fosse isso o povo tinha migrado em massa 

para as cidades e agravado um enorme problema já vivenciado no país, a extrema pobreza nas 

periferias das cidades principalmente as grandes e médias (Araújo, 2014). 

A fase de modernização da agricultura, sobre a qual já se falou exaustivamente, trouxe 

também uma série de problemas nunca antes vivenciados, quais sejam: a salinização e rápida 

perda de fertilidade dos solos, a intoxicação de pessoas e do meio ambiente por agroquímicos, 

a expulsão de agricultores e camponeses de suas terras, a migração para zonas urbanas, 

principalmente de jovens, a introdução de variedades híbridas, a forte dependência do mercado 

de sementes e de insumos, e, mais recentemente, os cultivos de plantas transgénicas, constituem 

um quadro de problemas que foram questionados pelos movimentos sociais, academia e 

profissionais das ciências agrárias, preocupados com a reprodução da Agricultura familiar e 

camponesa enquanto sistemas produtivos capazes de perpetuar a identidade camponesa e 

tradicional da agricultura familiar. 

A instituição das redes sociotécnicas citadas neste trabalho (PTA, ASA, ANA e Rede 

ATER NE) (CETRA, 2014) tinha como principal preocupação desenvolver alternativas aos 

problemas causados pelo processo de modernização já citados neste trabalho, e foram 

responsáveis, em diferentes medidas e em diferentes épocas, por criarem condições de 

desenvolvimento de sistemas alternativos de agricultura familiar, em transição para a 

agroecologia, assumindo esta como a ciência orientadora deste processo de busca por 

sustentabilidade e resiliência para os referidos sistemas. O problema é que não se tinha uma 

receita pronta a ser copiada e implementada e a parte técnica não era vista como um apêndice, 

nem como uma questão única a ser resolvida. Os dirigentes das redes e das ONGs atuando na 

região assumiram uma diretriz muito positiva para o Semiárido: desenvolver processos e 

atividades sustentáveis que convivessem bem com o ecossistema da caatinga. 
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Assim, adotam princípios ao invés de pacotes técnicos salvadores (Paranhos et al., 

2007). A grande vantagem dos princípios é que eles se aplicam em realidades diferentes do 

ponto de vista social, ecológico e econômico, passando também pelas dimensões culturais e 

étnicas. 

 

5.4.2. Agroecossistemas e redes: pavimentando o caminho da transformação da 

agricultura familiar e camponesa. 

 

O movimento agroecológico lançou, a partir das redes sociotécnicas, dois desafios: o 

primeiro é o de compreender a realidade da agricultura familiar e camponesa a partir das 

experiências familiares e comunitárias de agricultura alternativa; e, o segundo de compreender 

a influência exercida pela sociedade civil no que concerne às políticas públicas para este setor 

produtivo, não necessariamente nesta ordem aqui posta. Criou-se, assim, um caminho amplo de 

concertação da atuação de dezenas de organizações e equipas de trabalho que buscavam 

estabelecer caminhos para alcançar mudanças efetivas nas práticas da agricultura familiar e 

camponesa visando a torná-la mais sustentável resistente e resiliente e em permanente interação 

com as políticas de Estado que a fortalecem. Chamado posteriormente de transição para a 

agroecologia, este caminho teve sua estratégia explicitada por ocasião do depoimento de uma 

pessoa entrevistada:  

a institucionalização do enfoque agroecológico não veio de cima, mas sim das experiências 

desenvolvidas nos nichos de produção nos territórios e comunidades rurais. Só estas 

experiências é que apontam os caminhos, por isso que a gente defende a ideia dos rincões 

transformadores enquanto caminho estratégico visando à sustentabilidade da agricultura. Ou 

seja, a transformação não vem de cima para baixo como uma nova revolução verde 

agroecológica porque é fundamental a mobilização dos atores no local, e porque não existe 

receituário agroecológico para bancar essa transformação. O que existem são as redes que vão 

se constituindo e se consolidando. E as políticas públicas e de Estado devem estar a serviço 

dessas redes para fortalecê-las. É essa a nossa defesa. (E 22 RST). 

Tal afirmativa significa, na prática, que o fortalecimento da Agricultura familiar e 

camponesa em busca de autonomia, enquanto setor produtivo, passa por percorrer o caminho 

da transição para a agroecologia, que simboliza chegar a altos níveis de sustentabilidade, 

resistência e resiliência, produtividade e equidade social dos sistemas de produção (Petersen & 

Silveira, 2007; Ploeg, 2009; Schmitt & Tygel, 2009). Estes caminhos foram inicialmente 
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trilhados a partir das primeiras experiências de implementação de tecnologias e práticas 

alternativas de produção, com experimentações idealizadas e promovidas pela Rede PTA119, 

nos estados e territórios, e também implementadas pelos CTAs120 e em unidades produtivas de 

agricultores/as familiares, num processo em que se procurava chegar a propostas de sistemas 

de produção economicamente viáveis, ecologicamente sustentáveis e socialmente justos.  

Tais sistemas afirmavam-se, cada vez mais, como experiências importantes e 

alternativas (Petersen, 2014b) aos modelos de produção agrícola modernos, defendidos pela 

maior parte dos profissionais das ciências agrárias e praticados pela maioria dos agricultores à 

época, o qual “permitiu a intensificação do uso e do rendimento da terra, recurso escasso em 

países populosos, como Índia, Paquistão, China e México” (Buainain, Alves, Silveira, & 

Navarro, 2013, p. 112). 

Na conjuntura dos anos 1980, a geração e a gestão de experiências alternativas, em 

comunidades de agricultores familiares mais distantes dos centros urbanos, no Semiárido, era 

uma tarefa de difícil realização, apesar da boa vontade e disposição pedagógica das equipas 

técnicas em campo, principalmente da Rede PTA (Figueiredo, 2011; Jalfim, 2011; Silva, 2011) 

um movimento de questionamento aos efeitos do modelo de produção agrícola modernizante 

no Brasil (Weid, 1985a) configurado como rede sociotécnica, cuja forma de enxergar os 

processos produtivos, no âmbito da agricultura familiar, diferenciava-se daqueles preconizados 

pelos defensores da modernização da agricultura como opção de desenvolvimento (Diniz & 

Piraux, 2011).  

De facto, aos olhos dos movimentos sociais, nomeadamente da Rede PTA era 

imperativo desenvolver uma postura crítica ao processo de modernização da agricultura, mas 

também apresentar alternativas. Para alguns autores este processo de modernização, tal qual foi 

pensado e implementado no Brasil provocou, entre outros efeitos, a expropriação de 

camponeses e agricultores familiares; a concentração da propriedade da terra; e, a crescente 

diferenciação social no campo (Abramovay, 2000; Almeida, 2009; Sabourin, 2014).  

Esta afirmativa alinha-se com o que defende Barbosa (2017) quando se refere ao facto 

de que do ponto de vista ambiental, a expressão “modernização” (da agricultura) expressa uma 

contradição a considerar como grave, já que é antagônica à ideia de conservação ambiental, e 

do ponto de vista social, contribui para desestruturar o modo de vida das famílias agricultoras 

                                                           
119 A Rede PTA surge no início dos anos 1980. Pormenores sobre esta rede encontram-se no Capítulo 3, item 3.4. 

120 Os CTAs eram unidades da Rede PTA responsáveis pela experimentação de Tecnologias Alternativas e processos pedagógicos de educação 

no campo, bem como pelo desenvolvimento de metodologias participativas. 
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e camponesas, estimulando a formação de latifúndios e a extensividade do cultivo (p. 2), com 

forte tendência ao monocultivo. A autora faz também uma severa crítica à Revolução Verde ao 

destacar que embora esta aumentasse a produção e produtividade dos cultivos, promovia, ao 

mesmo tempo, a perda de fertilidade natural dos solos pelo uso intensivo destes. Acrescente-se 

o facto de que, pela intensividade do uso, os sistemas de produção tornam-se dependentes da 

“injeção” anual (ou sazonal) de insumos químicos e sementes, cujo custo monetário torna-os 

inacessíveis para famílias agricultoras e camponesas. 

Como se pode perceber não foi fácil percorrer o caminho anteriormente descrito: falta 

de recursos, dificuldade de encontrar equipes de trabalho e uma forte crítica de parte da 

academia foram três dos principais problemas.  

Delgado e Bergamasco (2017) destacaram que “apesar das críticas da academia, a 

agricultura alternativa se difundiu através das ONGs que proliferaram por todo o país apoiadas 

pela Rede PTA, em 1983” (p. 152). E, segundo Diniz e Piraux (2011) os anos 1980, no Brasil, 

são estimulantes para o debate sobre o modelo de desenvolvimento rural, tendo como foco a 

crítica à Revolução Verde, bem como a perspetiva da implementação de tecnologias 

alternativas, protagonizadas pelas ONGs, mas sendo gradativamente assumidas pelos 

movimentos sociais rurais (Duque, 2008). Esta situação se configura mais tarde quando os 

movimentos sociais passam a reivindicar mais fortemente a aplicação de políticas públicas 

efetivas para a agricultura familiar e camponesa, a partir da politização e aprofundamento 

técnico-conceitual dessa crítica, que redunda na convicção de que os movimentos deveriam 

centrar esforços na luta para construir e implementar um outro modelo de desenvolvimento 

rural que favorecesse os agricultores familiares e camponeses, sob o ponto de vista ambiental, 

social, económico, cultural e político (Diniz & Piraux, 2011). 

As comunidades rurais, nos anos 1980, pareciam ter sua própria engrenagem de 

funcionamento a partir de redes sociais locais de comunicação, mas também do exercício de 

determinados códigos sociais de convivência comunitária, os quais pareciam ser “definidos 

pela sua identidade camponesa adormecida” (Wanderley, 2003) como, por exemplo, a 

formação de agricultores e de assessores técnicos; o intercâmbio de conhecimentos entre 

famílias, grupos e lideranças comunitárias; a convivência comunitária e a solidariedade; os 

trabalhos comunitários coletivos (mutirão), mas também os trabalhos desenvolvidos ao nível 

de pessoas, famílias ou grupos sociais a exemplo dos grupos de mulheres ou de jovens, num 

processo social de ajuda mútua e socialização de aprendizados.  Tal reflexão trazia à tona 

evidências de que este papel já era exercido pelas lideranças comunitárias, muitas delas homens 
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que frequentavam reuniões e assembleias de organizações locais (municipais) como os STTRs 

e as ACRs.  

Nesta altura temos que retomar a questão do dualismo entre uma e outra forma de 

produção, e desta vez, a partir da academia. Na problematização do objeto desta investigação o 

terceiro recorte temático, lá considerado, dava destaque a duas correntes científicas de 

pensamento e elaboração teórica acerca da agricultura familiar e camponesa: a primeira corrente 

é formada por autores que a consideram irrelevante e fadada a desaparecer; a segunda corrente 

formada por investigadores que a defendem e a consideram a agricultura do futuro, 

principalmente no que se refere à produção de alimentos e à regeneração dos sistemas 

produtivos, principalmente a regeneração da fertilidade dos solos. 

Os primeiros autores citados argumentam que a Agricultura familiar e camponesa já não 

se justifica como setor produtivo no Brasil, dada a sua característica de minifúndio e 

subsistência, e pouca expressão económica, a exemplo de (Buanain, Romeiro, & Guanziroli, 

2003; Guanziroli, 2014; Guanziroli & Di Sabbato, 2014; Guanziroli, Sabbato, & Vidal, 2014). 

Tais autores deixam claro em seus trabalhos a defesa da agricultura familiar de cariz 

empreendedora e voltada para o mercado, fundada nos princípios da agroindústria familiar 

(Guanziroli & Di Sabbato, 2014), ou do agronegócio de pequena escala, também chamado de 

agronegocinho por ativistas do movimento agroecológico. 

Resgato aqui o discurso de um investigador da EMBRAPA Caprinos121 em 1991 quando 

recebia dois grupos de agricultores familiares dos estados de Pernambuco e Piauí, naquela 

unidade de investigação: “minha meta ao recebê-los nesta visita é que ao final dela vocês 

estejam convertidos em pequenos empresários rurais, prontos para ‘abrir’ seus próprios 

negócios”122. 

Três observações emergem desta afirmativa: i) o desejo do investigador causou 

estranheza ao grupo de agricultores, quase em sua totalidade lideranças comunitárias e 

sindicais, formadores de opinião; ii) o termo “empresário rural”, significava, à época, o 

investimento em tecnologias modernas de produção agrícola, bem como a ocupação de um 

lugar numa fileira de produção (ex. caprinocultura de corte, ou bovinocultura de leite, ou 

produção de grãos para o mercado, associada ao mercado); e, iii) a postura do investigador 

                                                           
121 A EMBRAPA Caprinos localiza-se no município de Sobral, Semiárido do Estado do Ceará. Constitui-se num importante centro de 
investigação com especialização científica nas fileiras produtivas da caprinocultura e ovinocultura. 

122 Discurso obtido das notas de visitas técnicas (relatórios de campo). 
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evidenciava a tendência da investigação nos centros oficiais de investigação da EMBRAPA, 

voltados para apoiar a modernização da agricultura. 

O segundo grupo de autores citados, por outro lado, veem na agricultura familiar e 

camponesa o futuro da produção de alimentos saudáveis produzidos em sistemas resilientes, 

regeneradores de solo e água e mantenedores de biodiversidade, nomeadamente em sistemas 

agroecológicos de produção. Tal situação só será alcançada através de processos autônomos de 

geração, gestão e partilha de conhecimentos sobre o manejo sustentável de terras agrícolas, 

manejo de agroecossistemas, implementação de sistemas produtivos sustentáveis de alimentos 

e produtos agroecológicos, comercialização, mercados de circuitos curtos, economia solidária, 

fortalecimento das cadeias produtivas territoriais, “empoderamento” das mulheres agricultoras 

e camponesas (Almeida, 1985; Castello Branco, 2009; Grisa, Gazolla, & Schneider, 2010; 

Jalfim, 2011; Petersen, et al., 2016; Petersen & Silveira, 2007, 2017, Ploeg, 2006, 2009; 

Sabourin, 2010; Schmitt & Tygel, 2009; Sidersky et al., 2008; Weid, 2006). Vários destes 

autores têm argumentado que o desenvolvimento sustentável da Agricultura familiar e 

camponesa passa, necessariamente, pelo caminho da conversão para a agroecologia. 

Em condições político-institucionais adequadas, as parcelas mais pobres da agricultura familiar 

podem se tornar os principais agentes da dinâmica do desenvolvimento rural. (…) Essas 

condições devem favorecer o surgimento e o desenvolvimento de redes sociotécnicas de base 

territorial capazes de mobilizar e combinar sinergicamente recursos públicos redistribuídos pelo 

Estado e recursos materiais e sociais endógenos (Petersen et al., 2016). 

 

5.4.3. As potencialidades da agricultura familiar: coprodução e coevolução social. 

 

Ploeg (2014) desenvolveu um estudo que destaca dez qualidades da agricultura familiar 

e surpreende no texto, por exemplo, por não insistir em definir o termo agricultura familiar, já 

que uma definição que enquadre a agricultura familiar parece ser o que menos importa. Ao 

contrário oferece elementos que expõem uma opinião sobre a agricultura familiar em sua ampla 

complexidade, social, ecológica e económica e evidencia os princípios assumidos pelas famílias 

agricultoras, dos quais estas necessitam para consolidar processos produtivos visando ao 

autoabastecimento (consumo) e ao mercado. O autor chama a atenção para a necessidade de 
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desenvolver novos produtos agroecológicos que fazem surgir os “mercados aninhados”123 

colocando os mercados, juntamente com os processos de produção sustentável, na centralidade 

do debate sobre desenvolvimento rural a partir do argumento de que a geração de novos 

produtos e serviços exige a criação de novos mercados (Ploeg, 2011, pp. 128-129).  

Ao considerar os novos produtos e os mercados da agricultura familiar e camponesa, na 

centralidade do debate, o autor termina por propor um viés alternativo como opção para a 

redução de pobreza rural, como uma dimensão de problemática social, a partir da conceção de 

um projeto alternativo, para alcançar resultados também alternativos, como no caso do PTA-

FASE, cuja intenção era “difundir um modelo alternativo ao esgotamento das práticas 

tradicionais dos pequenos produtores e à agricultura ‘moderna’, do tipo ‘industrial’” (Weid, 

1985a). 

E, portanto, esta formulação, ao mesmo tempo em que fortalece a agricultura familiar, 

nos remete para uma outra dimensão a abordar, já citada anteriormente, que é a do abandono 

do velho paradigma de “combate à seca”, dando lugar a um novo paradigma de “convivência 

com o Semiárido” fenómeno e contexto já desenvolvidos ao detalhe no Capítulo 3, item 3.3. 

Sidersky (1994), problematiza tal dimensão dirigindo a discussão para a questão do modelo de 

desenvolvimento rural almejado pela tendência política de esquerda à época, quando se discutia 

a questão a partir do ponto de vista do tipo de unidade de produção, vindo a destacar, naquele 

contexto, que “existem os que pensam que a grande propriedade é uma necessidade histórica e 

que a pequena agricultura familiar é um anacronismo moribundo” (p. 1). Weid (2013) reflete 

sobre este problema a partir de uma prática vivenciada numa comunidade de camponeses no 

Estado do Rio de Janeiro, no início da década de 1980, quando estes viam na venda da terra, 

conquistada com muita luta, uma posterior migração para a cidade grande, como único futuro 

seguro para eles e suas famílias. 

O que estava em jogo era a capacidade da agricultura familiar (pequena produção, na linguagem 

da época) de sobreviver e reproduzir-se enquanto classe no campo. Sabíamos que uma grande 

parte do campesinato vivia assim, em terras degradadas, usando tecnologia de baixo rendimento, 

sem apoio de políticas públicas, sem crédito, sem acesso aos mercados. Estaria certa a tese dos 

economistas de direita e de esquerda que vaticinavam o fim “natural” do campesinato? A 

reforma agrária seria uma utopia sem lugar no futuro? (Weid, 2013, p. 4). 

                                                           
123 Mercados aninhados é a tradução livre da expressão em Inglês “Nested markets”. Segundo Ploeg (2011) os mercados aninhados diferem 
dos nichos de mercado porque não são fechados, não têm fronteiras definidas, nem apresentam monopólio. Produtores podem entrar e sair 

livremente; os mercados aninhados se expandem e se retraem e podem se redefinir internamente. 
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Estas são perguntas cada vez mais atuais. Há autores que argumentam sobre o fim do 

campesinato e a transformação da agricultura familiar em negócio agrícola voltado 

prioritariamente para o mercado como condição indispensável para a sobrevivência e 

justificativa económica do setor, como veremos mais adiante. 

Uma outra dimensão abordada nesta investigação é o dualismo verificado entre a 

agricultura modernizante altamente dependente de insumos externos, energia e água, que tende 

a esgotar a fertilidade dos solos e diminuir a biodiversidade; e a agricultura de base ecológica 

(a agroecologia) que prevê o uso de recursos locais, a ciclagem de nutrientes, energia e matéria, 

a qual tende a manter, e até a melhorar, a fertilidade dos solos e os níveis de biodiversidade. 

Tal comportamento dualista é extensivo aos defensores de uma e de outra forma de produzir 

que se refletem nas defesas sobre modelos de desenvolvimento e padrões tecnológicos 

adotados. Ou seja, de um lado os que reconhecem o processo de democratização do país como 

condições suficientes para se implementar um modelo de desenvolvimento capaz de reduzir 

pobreza rural, e, do outro lado os que achavam que o padrão tecnológico e o modelo de 

desenvolvimento estão intimamente ligados (um dependente do outro) e que não daria para 

imaginar um modelo novo com padrão tecnológico velho. E, muitos destes últimos acreditavam 

que a agroecologia era a base para esse novo padrão (Sidersky, 1994). 

Esta posição defendida por Sidersky (1994) alinha-se com os depoimentos de seis 

entrevistados ao argumentarem que as mudanças paradigmáticas em políticas públicas não 

ocorrem satisfatoriamente caso não sejam mudados os padrões tecnológicos de produção da 

própria agricultura familiar, os modelos de desenvolvimento e o ambiente político em que 

ambos ocorrem. Ou seja, como aponta um entrevistado no contexto da investigação do 

fenómeno da influência da sociedade civil em políticas públicas para a agricultura familiar e 

camponesa, “não se preenche o volume de um cubo com o volume de uma esfera e vice-versa”.  

 

5.4.4. Melhores práticas: entre os conceitos e as realizações que dignificam e 

fortalecem a agricultura familiar. 

 

É importante enfatizar que as mudanças nos padrões tecnológicos e a consequente 

transformação da agricultura familiar e camponesa só fariam sentido a partir de três importantes 

vieses: ambiental, social e económico, como afirma um respondente à entrevista:  

No primeiro caso (viés ambiental) - se esta transformação resultasse na sustentabilidade 

sociotécnica dos sistemas de produção, de forma que estes, por si sós, passassem a regenerar 



193 
 

e recompor as bases de recursos naturais, principalmente solo e água, indispensáveis à 

produção resiliente, estável e compensadora economicamente; no segundo caso (viés social) - 

se os processos de produção fossem amparados numa articulação social (local e regional) 

visando ao controle social de políticas e programas, a partir de fóruns e conselhos de 

monitorização da implementação de políticas públicas; e, no terceiro caso (viés económico) - 

se houvesse a garantia de comercialização por preços justos que estimularia as famílias 

agricultoras a dar seguimento aos processos de produção sustentáveis (E 22 RST).  

Em síntese, o convencimento de muitas famílias ocorre a partir do momento em que as 

mesmas se enxergam como atores sociais partícipes de uma mudança (social) que inclui padrões 

tecnológicos sustentáveis (ambiental) e se mantém a partir de dinâmicas de comercialização 

(geração de renda), a exemplo das feiras agroecológicas (Jalfim, Rufino, Santiago, & Vidal, 

2008; Sidersky et al., 2010).  

Diante do exposto acima este trabalho, ao apresentar uma amplitude analítica da 

influência da sociedade civil nas políticas públicas específicas, refere-se também aos efeitos e 

impactos produzidos na agricultura familiar, a partir de ações de caráter contributivo nas 

dimensões sociais transformadoras que contemplam a implementação de tecnologias sociais, a 

formação técnica e das famílias envolvidas, a comunicação e extensão rural, e, a 

comercialização dos produtos resultantes. 

 

5.5.4.1. Das tecnologias alternativas (TA) às tecnologias sociais (TS). 

 

Entretanto, no contexto desta investigação as redes e as mobilizações sociais 

constituem-se no ambiente de transformação social e política, a partir das estruturas dos 

movimentos sociais e sindical, das OSCs, do governo e das redes sociotécnicas num processo 

sistêmico que envolve as iniciativas de implementação de tecnologias sociais (TS), que 

evoluem a partir do termo tecnologias alternativas (TA). Costa et al. (2013) buscam duas 

definições para o termo Tecnologia Social (TS). 

A política governamental do Brasil de apoio incondicional à inclusão social permite, com 

segurança, a implementação de políticas públicas visando à disseminação de tecnologias sociais. 

O País está presenciando um importante processo de transformação social, construindo uma 

dinâmica diferente, na qual os problemas sociais não são resolvidos apenas por meio de políticas 

isoladas, mas ganham como aliado o protagonismo social no processo de desenvolvimento da 

nossa sociedade. Medidas do governo federal foram reforçadas por iniciativas que emergiram 

da própria sociedade (Costa et al., 2013, p. 7). 
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Numa primeira definição consta que “Tecnologia Social compreende produtos, técnicas 

e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que 

representem efetivas soluções de transformação social” (RTS, 2012, cit. por Costa et al., 2013, 

p. 22). Ressaltam os autores que definir TS é uma tarefa complexa, e destacam a necessidade 

de dar-lhe sentido como objeto de política pública. Por essa razão, buscam eles uma segunda 

formulação, para a qual Tecnologias Sociais seriam artefactos ou processos que resultem da 

ação de um empreendimento em que a propriedade dos meios de produção é coletiva, onde os 

trabalhadores realizam atividades econômicas de modo autogestionário e a gestão e alocação 

dos resultados é decidida de forma participativa e democrática (Dagnino, 2012, citado por Costa 

et al., 2013, p. 22). 

Embora haja outras definições teóricas de TS, estas parecem ser suficientes para 

representar as diferentes vertentes práticas relacionadas, e que se traduzem no trabalho 

realizado pelas OSCs articuladas em torno da proposta de convivência com o Semiárido, e 

envolvidas com o processo de desenvolvimento da Agricultura familiar e camponesa na região. 

Importante relembrar que desde o Projeto Tecnologias Alternativas a base de trabalho das 

organizações e a Tecnologia Alternativa cujas definições se vão moldando até se chegar ao 

conceito de Tecnologia Social como são compreendidas as tecnologias de convivência com o 

Semiárido, para o caso específico daquela região brasileira. 

Portanto, os Movimentos Sociais e as Redes Sociotécnicas124 ganham, assim, uma 

evidência no processo de transformação da agricultura familiar no contexto do Semiárido, 

permitindo a “construção de uma discursividade fora dos limites institucionais que se revela 

fundamental para a definição de conceitos representativos das reais exigências sociais” (Lucas, 

2006, p. 84). Necessidades sociais e tecnologias estão imbricadas num processo dinâmico de 

adequação sociotécnica das iniciativas ao contexto social, e não somente de replicação destas 

iniciativas. Constitui um “dever-ser”, mais do que um processo corriqueiramente observado, 

segundo o autor.  

A adequação sociotécnica deve ser, portanto, “compreendida como o processo a partir 

do qual pode ser viabilizada a transição de sistemas sociotécnicos apoiados em tecnologias 

convencionais para outros distintos, apoiados em tecnologias sociais” (Costa et al., 2013, pp.  

239-240). Em outras palavras a adequação sociotécnica constitui-se, neste trabalho, no processo 

                                                           
124 Por Redes Sociotécnicas entendem-se as iniciativas de articulação de entidades governamentais e não governamentais em torno de temáticas 
de interesse social e técnico, a partir da reaplicação e adaptação de tecnologias sociais visando à transformação social de uma classe ou categoria 

social. 
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de transição para a agroecologia, vivenciado por milhares de famílias agricultoras e camponesas 

no Semiárido, desde o início dos anos 1980, e ressaltado na maioria dos depoimentos obtidos 

nas entrevistas. 

As redes sociotécnicas, entretanto, expressam-se tanto no sentido de dar concretude às 

propostas de TS adequadas ao contexto, como para impedir a expressão de políticas, a exemplo 

do processo de territorialização, uma das apostas políticas do governo federal mais fortemente 

aplicadas a partir de 2003. A afirmativa de Sabourin (2007), é contundente a este respeito. Ele 

afirma que o poder da rede sociotécnica dos agrônomos (vinculados às ONGs, MDA, 

Secretarias de Agricultura, EMATER, Serviços do INCRA) era um dos fatores limitantes para 

a expressão da territorialidade, principalmente pela vinculação e dependência desta rede do 

poder político e pelo estabelecimento de alianças com os poderes locais, “com os quais 

compartilham um certo autoritarismo e um sentimento de competência técnica com relação aos 

agricultores e à sociedade civil” (Sabourin, 2007, p. 731). Esta afirmativa põe em cheque a 

hipótese de independência da sociedade civil em relação aos governos, principalmente no que 

concerne aos poderes locais e regionais. 

Todavia, não é só a discursividade fora dos limites institucionais que marcam as 

mobilizações sociais no Semiárido. Vários eventos práticos de mobilizações sociais foram de 

extrema relevância para demarcar a luta por direitos básicos no campo, protagonizados por 

movimentos sociais e redes, aqui ilustrados por dois exemplos de mobilizações sociais-

populares ocorridos em diferentes momentos da evolução do paradigma de convivência com o 

Semiárido: i) a ocupação da SUDENE em março de 1993; e, ii) a mobilização popular 

denominada de Um grito em defesa do Semiárido, em dezembro de 2011, que resultou no 

fechamento da ponte Presidente Dutra sobre o Rio São Francisco, que liga os estados de 

Pernambuco e Bahia nas cidades de Petrolina e Juazeiro.  

O primeiro evento realizado por cerca de 100 organizações OSCs, redes e movimentos 

sociais, provocou uma série de outros eventos que resultaram num processo de construção de 

mudanças na relação Estado-sociedade no Semiárido, favoráveis à classe trabalhadora rural e à 

Agricultura familiar e camponesa (Duque, 2008; Fórum-Nordeste, 1993; Mattos, 2017), sob 

pressão dos movimentos sindical e sociais.  

O segundo evento125 marcou a luta para reverter um impasse no Governo Federal quanto 

à dotação de recursos para o Programa Um Milhão de Cisternas, num momento em que se 

                                                           
125 Denominada de Um grito em defesa do Semiárido, a manifestação popular organizada pela ASA reuniu 15 mil pessoas em Juazeiro (BA) e 

Petrolina (PE) no dia 20 de dezembro de 2011 e foi vista como mais que um protesto contra as cisternas de plástico que o Governo Federal 
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iniciou a distribuição de módulos de cisternas de polietileno, conhecidas popularmente como 

cisterna de plástico, construídas por uma empresa criada para esta finalidade, num claro acordo 

estabelecido entre a iniciativa privada e o Ministério da Integração Nacional. Este acordo de 

produção em série e distribuição dos módulos como um presente para a família, ressuscita 

massivamente uma antiga prática de clientelismo político que os movimentos sociais lutaram 

para excluir do Semiárido, porque representavam dominação político-partidária, o antigo 

Coronelismo126. Em consequência, punha abaixo toda a lógica construída de mobilização social 

e formação para a convivência com o Semiárido, metodologia aperfeiçoada e difundida 

massivamente pela ASA e outras redes locais e regionais. A ocupação da referida ponte por 15 

mil pessoas do Semiárido, rendeu aos movimentos uma vitória pela demonstração de 

organização e mobilização popular, cujo resultado prático para a ASA/P1MC foi o retorno dos 

acordos de financiamento para a construção de cisternas atrelado ao programa de formação127 

para a convivência com o Semiárido. 

No que se refere aos espaços de debate de políticas públicas os Movimentos Sociais 

surgiram como uma alternativa para expressar necessidades públicas. Em alguns casos eles 

próprios construíram os espaços públicos de discussão visando a aumentar a capacidade de 

controlo do poder institucionalizado (Lucas, 2006), isto é, de controlo social de políticas 

públicas. 

 

                                                           
pretende instalar nas comunidades rurais do Semiárido. Os/as agricultores/as e representantes de entidades filiadas à ASA denunciam, 
sobretudo, a incoerência do governo em desmobilizar um trabalho social que que há 10 anos beneficia mais de 2 milhões de sertanejos 

principalmente por meio do P1MC e do P1+2, que têm levado água, dignidade e cidadania para essas pessoas. Fonte: 

http://www.irpaa.org/noticias/383/um-grito-em-defesa-do-semiarido. 

126 Mattos (2017) estudou o significado político do termo coronelismo, em sua investigação que incluiu a compreensão sobre mudanças 

paradigmáticas em políticas públicas de convivência com o Semiárido, entre duas grandes secas históricas. Diz ele: “o coronelismo encontrava 

na apropriação privada dos bens e recursos públicos, e no usufruto da máquina estatal, uma fonte de privilégios que sustentava essas práticas 
de poder.” (p. 108). Definições precisas, temporais e atemporais, sobre o termo encontram-se muito bem descritos na referida literatura. 

127 Esta formulação sobre a ocupação da ponte Presidente Dutra é proveniente de duas entrevistas (E 18 OSC; E 10 RST). 

http://www.irpaa.org/noticias/383/um-grito-em-defesa-do-semiarido
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6. Resultados e Discussão: Políticas Públicas, Convivência com o 

Semiárido e Agroecologia 
 

 

 

Os movimentos sociais são condutas coletivas 

 e não crises ou formas de evolução de um sistema  

Alain Touraine128 

 

 

Este capítulo trata da discussão dos resultados obtidos a partir das evidências recolhidas 

e trianguladas com a literatura e documentos institucionais referenciais. Divide-se em duas 

partes.  

A primeira parte é introdutória à discussão dos resultados e explicita os conteúdos e 

argumentos evidenciados numa linha de tempo (Figura 19, à página 201) que regista os 

principais eventos sociais, ambientais e políticos ocorridos no semiárido, no Brasil e no mundo, 

relacionados com o objeto de estudo, como: o surgimento das redes sociotécnicas; as principais 

mobilizações sociais; a ocorrência dos fóruns internacionais sobre a eficácia da ajuda ao 

desenvolvimento; o surgimento dos principais programas oficiais para a agricultura familiar; e, 

a ocorrência das secas, enquanto fenómeno físico-ambiental estimulador das lutas e 

mobilizações sociais por políticas públicas para a região. Localiza ainda, cada evento em 

relação ao governo federal (central) como importante referencial político-temporal. Em seguida 

é feita uma explicitação da figura 19, dividida em tópicos, e assumida como interpretação do 

autor, importante para a perceção da discussão e compreensão dos resultados que se seguem. 

A segunda parte explica os quatro resultados produzidos nesta investigação os quais se 

relacionam com: i) as questões referentes a influência da sociedade civil nas políticas públicas, 

com o apoio da cooperação internacional, e se este apoio resultou em impactos e ganhos 

políticos para a agricultura familiar e camponesa no que se refere às mudanças paradigmáticas 

em políticas públicas; ii) os entraves e ameaças às conquistas alcançadas nas políticas públicas 

buscando perceber as fragilidades e ameaças e a superação destas; e, iii) as abordagens sobre a 

sustentabilidade e os contextos locais que impactam a agricultura familiar e camponesa: as boas 

                                                           
128 In: (Touraine, 2006, p. 20) – Na Fronteira dos Movimentos Sociais. 
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práticas e experiências; a evolução dos conceitos de tecnologias alternativas; o 

desenvolvimento de processos metodológicos de organização social para a produção agrícola; 

e, o desenvolvimento rural regional e territorial, referenciados na convivência com o Semiárido. 

Na virada do milénio um perigo ronda todas as conquistas obtidas pelos movimentos 

sociais globais: a sua desagregação enquanto realidade contemporânea. Ao realizar uma análise 

sobre os movimentos sociais Castells (2000) afirma que estes “tendem a ser fragmentados, 

locais, com objetivo único e efêmeros, encolhidos em seus mundos interiores ou brilhando por 

apenas um instante em um símbolo dos média” (p. 41). Ao afirmar isto Manuel Castells, 

evidencia o problema da desagregação da sociedade civil mundial, acima citado, bem como a 

fragmentação dos interesses que as separa, como se não bastassem as forças externas que 

contribuem para sua desagregação, por exemplo os Estados autoritários que até bem pouco 

tempo eram uma realidade na América Latina. 

Scherer-Warren (2006) desenvolve uma perspetiva teórica que enquadra a sociedade 

num modelo de divisão tripartite da realidade: Estado, mercado e sociedade civil. O campo da 

sociedade civil, afirma a autora, é composto por forças sociais heterogéneas e representa a 

multiplicidade e diversidade de segmentos sociais que compõem a sociedade, relaciona-se com 

a esfera da defesa da cidadania, em torno dos interesses públicos, incluindo-se os de gratuidade 

e altruísmo. Desta forma distingue-se a sociedade civil do Estado e mercado que se orientam, 

preferencialmente, pelas racionalidades do poder, da regulação e da economia.  

E, justamente por esta distinção intersectorial dos interesses da sociedade, os 

movimentos sociais no Semiárido brasileiro tomaram decisões mais radicais em sua trajetória 

política, a exemplo da ocupação da SUDENE, onde foram explicitados os conflitos de 

interesses existentes, entre Estado e sociedade, principalmente no que se referia às políticas e 

às ações públicas realizadas por aquele organismo governamental, as quais deveriam estar a 

serviço das populações mais empobrecidas no Semiárido.  

Tais atitudes dos movimentos sociais demonstraram para a sociedade em geral, os 

antagonismos existentes no que respeita as políticas públicas para o campo, nomeadamente para 

a agricultura familiar e camponesa, vistos por muitos como conflitos, mas mantidos 

invisibilizados, na maioria dos casos, no contexto dos anos 1980. Tais reflexões sobre as 

atitudes dos movimentos sociais no campo aproximam-se do que afirma Melucci (1996) quando 

escreve sobre o comportamento não conflituoso dos atores sociais, bem como sobre os choques 

que podem advir das ações de relação e convivência social entre eles. Diz o autor: 
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Os atores sociais não são conflituosos “por essência”; eles se tornam atores antagonistas em 

uma conjuntura específica na qual a dominação é tornada visível, o choque entre a lógica do 

sistema e as expectativas e recursos disponíveis para o grupo revelados, e oportunidades 

específicas de ação oferecidas (Melucci, 1996, p. 108). 

Assim, a partir das bases conceituais, que incluem essas elaborações teóricas, 

fundamentamos a análise de alguns resultados desta investigação destacando aprendizados, 

conflitos e conquistas no contexto das relações interorganizacionais e da atuação em rede no 

Semiárido brasileiro no tocante à agricultura familiar. Tais resultados, seriam assumidos, por 

vezes, como matéria de reconhecido valor sociopolítico para aquela região, mas também, como 

conhecimento considerado válido e aplicável em outras regiões semiáridas do planeta, desde 

que os ajustes necessários para sua aplicabilidade apresentem alguma factibilidade, como no 

exemplo trazido anteriormente sobre o Programa de Aquisição de Alimentos em África, o PAA 

África, em Moçambique, uma política de cooperação internacional do Estado entre os anos de 

2006 e 2014, cuja participação da sociedade civil, representada pelo CONSEA nacional, foi de 

fundamental importância para a negociação do referido programa naquele país. 

É importante relembrar que todos os resultados a seguir advêm das análises de conteúdo 

dos instrumentos de recolha de informações, principalmente das entrevistas semiestruturadas. 

Todas as análises consideram a literatura referenciada, os documentos consultados, as 

informações concedidas e, complementadas, quando for o caso, pelo conhecimento do 

investigador sobre o objeto, assumindo uma posição não neutral ao mesmo, conforme já 

explicitado na metodologia sem, no entanto, influir nos resultados. Por conseguinte, os 

resultados a seguir são produto de uma cuidadosa análise de conteúdo que incluiu técnicas de 

triangulação de dados e informações, como já mencionado na metodologia, no Capítulo 3. 

A figura 19 à página 201 a seguir representa uma linha de tempo com os principais 

eventos ocorridos durante o período considerado como referencial para esta investigação, 

retrocedendo-se, entretanto, a alguns anos antes, a exemplo da década de 1970, quando a 

cooperação internacional volta sua atenção para a América Latina e Brasil, e também para o 

início da década de 1980, período em que se começa a configurar e estruturar uma proposta 

alternativa para a agricultura familiar e camponesa. Estas duas décadas marcam na história do 

país, um período de continuidade da luta no campo, iniciado ainda na década de 1960 pelas 

Ligas Camponesas (Delgado & Bergamasco, 2017; Wanderley, 2003, 2014), por direitos, por 

terra e trabalho, por dignidade e por boas condições de vida, no Brasil rural (Duque, 2008). 
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É a partir da figura 19 à página 201 que iniciamos uma leitura e análise das evidências, 

sistematizadas anteriormente, sobre a influência da sociedade civil nas políticas públicas no 

contexto de sua atuação com a agricultura familiar e camponesa no Semiárido brasileiro 

atuando a partir de dinâmicas de comunicação intra e interorganizacionais. 
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Figura 19. Linha de Tempo representativa do período considerado de investigação: atores sociais, governos e principais eventos influenciadores do processo de negociação 

de políticas públicas para a Agricultura familiar e camponesa no Semiárido brasileiro. Nota: elaboração do autor. 
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Da figura 19 podemos destacar brevemente os seguintes eventos, de forma a compor um 

quadro de análise crítica orientada pelas perguntas de investigação, e referenciados na literatura 

consultada, bem como nos depoimentos das pessoas entrevistadas129: 

i. Ainda durante a Ditadura Militar emerge o movimento de agricultura alternativa ao 

modelo de modernização proposto oficialmente, com base no paradigma da 

Revolução Verde, seguindo a tendência do que acontecia no mundo inteiro no 

período pós-segunda guerra mundial. É o surgimento da Rede PTA, ao princípio 

dos anos 1980, que inicia um projeto de cocriação de referências de agricultura 

alternativa, de forma descentralizada, priorizando a experimentação participativa, e 

que, mais adiante, dá origem ao movimento agroecológico. Naquela década, já 

havia ONGs dedicadas ao trabalho de organização comunitária de base, no campo, 

inspiradas no que já faziam as CEBs, assessoradas pelas Equipes de Pastoral Rural 

das Dioceses e Paróquias da Igreja Católica; 

ii. A Constituição de 1988 torna-se um marco para os movimentos sociais e sindical, 

não somente pelo que representa para a reconstrução da democracia, mas 

principalmente porque é uma conquista ao nível das macropolíticas obtida a partir 

da forte influência, das lutas e da resistência da sociedade civil organizada. A 

Constituição cria as bases para a formulação e execução, nas ruas, da mobilização 

para o movimento das “Diretas Já!”, que clamava o retorno da eleição para 

presidente a partir do voto popular; 

iii. Após a Constituinte de 1988 a Rede PTA continua o trabalho de gerar referências 

de tecnologias alternativas para a agricultura familiar em todo o Brasil e 

proporciona, a partir de sua ação em rede, o surgimento de novas ONGs, com uma 

formatação institucional, especializada em agricultura alternativa, sustentável e 

agroecológica, com uma forte base formativa multidisciplinar e de cariz 

participativo; 

iv. Em 1992 ocorre no Rio de Janeiro a CNUMAD, que ficou conhecida como a Rio 

92, reuniu o maior número de ONGs brasileiras e internacionais num grande evento 

paralelo, desde a Conferência de 1972 em Estocolmo. O relatório publicado em 

                                                           
129 Para uma compreensão e “leitura” mais confortável da figura 19 (Pág. 201) aconselha-se percorrê-la da esquerda para a direita e de baixo 
para cima, situando os eventos mais distantes da atualidade, tomando como referência os períodos de governo central (federal), sinalizados na 

base, quase sempre pelo nome do governante no período. 
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1987 (Report of the World Commission on Environment and Development: Our 

Common Future), trazia alertas claros sobre o perigo dos efeitos das mudanças 

climáticas, agressões ao ambiente, ocupações irregulares do solo, impactos de 

grandes obras, como as barragens, e sugestões para minimizar tais efeitos e 

impactos(United Nations World Commission on Environment and Development, 

1987), as quais serviram de fundamentação teórica para as principais propostas 

levadas à CNUMAD (Damasceno, Khan, & Lima, 2011, p. 134). Uma forte crítica 

à Rio 92 foi feita pelos movimentos sociais e ONGs de desenvolvimento e 

ambientalistas de que a Conferência não teria resolvido, de forma definitiva, as 

lacunas contidas no Relatório Bruntland, nomeadamente as tão faladas 

necessidades das gerações futuras, nem tampouco teria concretizado os debates 

sobre o conceito de desenvolvimento sustentável; 

v. Na Rio 92 ficou evidente o empoderamento das redes e grupos temáticos (mulheres, 

quilombolas, indígenas, jovens agricultores etc.) não somente pela presença destes 

na conferência, mas pelo que estes mostraram de acúmulo de experiências e boas 

práticas de cultivo, extrativismo sustentável, conservação de biodiversidade e agro-

biodiversidade, e processos de organização para a produção resiliente e sustentável. 

vi. A ocupação da SUDENE, um ano após a Rio 92 e durante uma forte seca que 

atingiu o Semiárido do Brasil, resulta num documento base de políticas públicas 

para a agricultura familiar da região e na formação do Fórum Nordeste da sociedade 

civil (Fórum-Nordeste, 1993). Apesar das críticas elaboradas por alguns 

entrevistados sobre a elaboração do documento, por exemplo, de que ele foi 

preparado numa noite, e, por esta razão apresentava fragilidades, outros 

entrevistados ressaltam que este foi justamente um dos pontos positivos, ou seja, a 

capacidade de elaborar em pouco tempo um documento importante que seria o 

referencial futuro para a formulação de políticas para o Semiárido. Só conseguido, 

dizem alguns, em razão de já se ter desenvolvida uma experiência descentralizada 

de execução de boas práticas e de geração de alternativas para a agricultura familiar 

e camponesa, boa parte desta iniciativa creditada à Rede PTA, outras ONGs e redes 

parceiras; 

vii. Paralelamente instala-se um movimento internacional para melhorar a eficácia da 

ajuda internacional para o desenvolvimento: são os fóruns oficiais promovidos pela 

ONU e OCDE, que iniciam, propriamente, em meados dos anos 1990 com as 
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primeiras reuniões de formulação dos ODM: Monterrey, México em 2002; Roma, 

Itália em 2003; Paris, França em 2005; Acra, Gana em 2008; Istambul, Turquia em 

2010; e, Busan, Coreia do Sul em 2011. Os relatórios dos fóruns apresentam um 

crescente de referências aos temas mais importantes para o estabelecimento de 

processos globais de desenvolvimento sustentável (redução de pobreza, meio 

ambiente, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais, produção de 

alimentos saudáveis, etc.), bem como temas específicos como “empoderamento” de 

mulheres e equidade de género, redução e eliminação da violência contra mulheres 

jovens e adultas, promoção de empregos para as juventudes, entre outros; 

viii. Entre as seis secas prolongadas, sinalizadas ao longo da linha de tempo, ocorreram 

duas secas consideradas moderadas; lembrando que, anualmente, ocorrem as secas 

sazonais, próprias de regiões semiáridas. Vários estudos (Mattos, 2017; Correia et 

al., 2011; Ramalho, 2013) trazem quadros ou relatos das secas prolongadas, que 

atingiram o Semiárido, desde meados do Século XVI. Há quem argumente que 

estas, no caso do Semiárido no Brasil, prolongam-se e agravam-se a cada ano que 

passa. Nos últimos anos foram feitos melhores registos em função da maior 

facilidade de se medir os efeitos das mudanças climáticas globais. Neste estudo 

optou-se por anexar dois relatos de secas históricas (Anexo 03); 

ix. As três redes sociotécnicas atuais consideradas como referenciais neste trabalho, 

dedicadas ao desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa sucedem-se 

com alguma sobreposição. Comprova-se, a partir dos conteúdos das entrevistas, que 

a Rede PTA cria condições materiais (equipas de CTAS e de Redes Estaduais e 

Regionais) e imateriais (formulação de metodologias de diagnósticos 

socioambientais e leitura de realidades, técnicas e processos pedagógicos de 

formação e intercâmbio de experiências, e formação de capital social) de grande 

relevância voltados para elaborar e/ou fortalecer processos de desenvolvimento 

sustentável na agricultura familiar e camponesa, antes inexistentes no país. Várias 

dessas condições materiais e imateriais são adotadas e ou adaptadas pela ASA, 

ANA e ATER NE; 

x. De uma dinâmica de mobilizações sociais ativas, envolvendo os movimentos 

sociais e sindical no campo, assessorados pelas ONGs e apoiados pela cooperação 

internacional, nasce a ASA a mais importante rede sociotécnica de agroecologia e 

implementação de políticas, programas e tecnologias sociais no âmbito da 
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agricultura familiar e camponesa, com destaque para o P1MC e P1+2 no Semiárido. 

A ASA demonstra, na prática, grande poder de mobilização social, gestão de 

programas, e de influência em políticas para a região130; 

xi. Pouco depois surgem duas outras redes, a ANA e ATER NE que passam a 

contribuir na formulação de políticas públicas, em estudos académicos e 

investigações científicas, na experimentação participativa e na assessoria técnica à 

agricultura familiar e camponesa; 

xii. Um marco de atuação técnica das três redes é o cuidado com a construção e gestão 

de conhecimento agroecológico, incluindo a recolha, organização, sistematização e 

difusão de conhecimento a partir das experiências locais. A ASA cria a ASACOM, 

um departamento de comunicação e contrata jornalistas que se especializam 

(muitos/as dentro da própria ASA) no trabalho de sistematizar e dar visibilidade às 

experiências e boas práticas de sustentabilidade dos sistemas de produção da 

agricultura familiar, incluindo experiências de organização social para a produção 

e comercialização; 

xiii. A sociedade civil brasileira também realiza seus fóruns voltados para a agricultura 

familiar de matriz agroecológica, inicialmente chamados de encontros nacionais 

sobre tecnologias alternativas, atualmente conhecidos como Encontros Nacionais 

de Agroecologia (ENAs), sendo o primeiro em 2002, o segundo em 2006, o terceiro 

em 2014 e o último em 2018. Estes encontros reuniram em média 1500 pessoas de 

todo o país, sendo cerca de 70% do público agricultores e agricultoras familiares e 

camponesas, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, artesãos; e cerca de 

30% de assessores de ONGs, redes e movimentos sociais, oficiais de programas de 

agências de cooperação internacional e professores e investigadores de 

universidades e de centros oficiais de investigação; 

xiv. Os Encontros Nacionais de Agroecologia (ENAs) são momentos importantes para 

consolidar processos de construção de conhecimento agroecológico sobre os 

sistemas de produção, os experimentos realizados pelas famílias, seja de 

tecnologias sociais, alternativas ou de boas práticas, seja de processos sociais de 

mobilização, formação, sistematização, e difusão de conhecimento, formulados e 

conduzidos participativamente por assessores/as de ONGs, redes e movimentos 

                                                           
130 Esta é uma afirmativa feita pela maior parte dos entrevistados destacando a ASA como a mais importante rede sociotécnica para a agricultura 

familiar no semiárido do Brasil. 
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sociais e sindical. Segundo Schmitt (2016), participaram efetivamente do I ENA, 

ocorrido no Rio de Janeiro em 2002, aproximadamente 1.200 pessoas. O II ENA, 

realizado em Recife e o III ENA, em Juazeiro-BA, reuniram, respetivamente, em 

números aproximados, 1.700 e 2.100 pessoas. Do IV ENA, realizado em Belo 

Horizonte em junho de 2018, compareceram cerca de 10 mil pessoas131, incluindo 

os momentos de manifestação pública e de visita à feira de saberes e sabores; 

xv. Destaque-se o crescimento e empoderamento do movimento de mulheres, e a 

promoção da equidade de género a partir de iniciativas do próprio movimento de 

mulheres no campo e a conquista de espaço num ambiente social tradicionalmente 

masculino. Registem-se os esforços do movimento feminista para valorizar as 

experiências de mulheres agricultoras e camponesas em busca de igualdade de 

direitos humanos básicos, bem como dos direitos específicos de mulheres, que vão 

desde a aquisição de documentos até o crédito para elas desenvolverem seus 

próprios negócios geradores de renda e segurança alimentar para elas próprias e 

seus filhos, em muitos casos em situação de abandono pelos companheiros; 

xvi. As políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa evoluem ao longo do 

tempo, tanto aquelas mais abrangentes (ex. Luz para Todos e Reforma Rural, entre 

outras) como as mais específicas para a agricultura familiar e camponesa (ex. 

PRONAF que tem ampliadas as modalidades, aumentados os recursos), Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) ambos utilizados para a compra direta de alimentos produzidos pela 

agricultura familiar. Estas revelam-se como importantes políticas que ampliam 

benefícios e são aplicadas numa perspetiva de melhorar seu desempenho enquanto 

política de impacto para a transformação de vidas das famílias agricultoras; 

xvii. O período de maior benefício das políticas públicas para famílias agricultoras e 

camponesas é de 2003 a 2010 quando o governo federal apresenta mais abertura 

para a promoção de processos de redução de pobreza e desigualdade social através 

de programas, como o Programa Fome Zero, o PAC I e o PAC II, a diversificação 

de modalidades do PRONAF, os programas de compra de alimentos da agricultura 

familiar e camponesa para doação, na maior parte dos casos, para creches, hospitais, 

casas de retiro de idosos, escolas rurais e urbanas de comunidades pobres; 

                                                           
131 A informação sobre o IV ENA foi obtida no sítio web http://enagroecologia.org.br/. Acesso em 13/07/2018. 

http://enagroecologia.org.br/
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xviii. Desde a Constituinte de 1988 observam-se ganhos sucessivos de direitos pelas 

populações mais empobrecidas, fruto das pressões e mobilizações sociais, mas 

também como resultado da maior ou menor capacidade dos quadros de governo 

compreenderem as propostas da sociedade civil e dar o tratamento necessário e 

justo no que se refere a encontrar meios de apoiar financeiramente o seu trabalho. 

Um dos melhores exemplos a citar é o P1MC, uma iniciativa cocriada e 

desenvolvida pela sociedade civil, que passa a ser financiado e apoiado pelo 

governo e pela iniciativa privada com valores monetários capazes de fazer ampliar 

capacidades de instalação de tecnologias sociais, mas também de capacitar a 

população para a convivência com o ambiente de semiaridez, de forma 

descentralizada, monitorada e avaliada pela estrutura de gestão em rede da ASA. 

Deste quadro mais amplo de análise derivam os resultados deste trabalho de 

investigação a seguir. 

 

6.1. A Respeito da Influência da Sociedade Civil em Políticas Públicas para a 

Convivência com o Semiárido 

 

Este primeiro resultado consiste na análise relacionada com os Objetivos Específicos 01 

e 03 e trata de uma das mais importantes e centrais perguntas de investigação que cercam e 

fundamentam o objeto deste estudo: refere-se à capacidade que as Organizações da Sociedade 

Civil teriam tido na influência às políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa 

ao ponto de provocar avanços paradigmáticos nas mesmas, considerando a realidade 

sociopolítica e ambiental da mais pobre e problemática área geográfica do Brasil, o Semiárido, 

secularmente sujeita a secas sazonais e prolongadas, cujos efeitos na economia, no meio 

ambiente e na sociedade sempre foram relatados pelos media como drásticos, principalmente 

ao longo do século passado132. 

Tal pergunta de investigação foi se tornando mais pertinente na medida em que se 

avançou na revisão de literatura e na análise documental sobre a história e a realidade atual do 

Semiárido, seus problemas, seus potenciais, os contextos sociopolítico, económico e ambiental, 

a começar pela sua ocupação e pelos motivos desta ocupação, matéria já bastante comentada e 

analisada nos capítulos anteriores. 

                                                           
132 O Anexo 03 traz uma versão de reportagem sobre as principais secas prolongadas já registadas, através das quais pode-se ter uma ideia 

sobre os efeitos aqui citados, a partir de fonte jornalística. 
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6.1.1. Do combate à seca à convivência com o Semiárido: para além da 

substituição de um paradigma. 

 

Surel (1995, citado por Grisa, 2012) argumenta que a construção de um paradigma é 

acompanhada pela criação de novos instrumentos que facilitam a observação, explicação e ação, 

e que podem se expressar, por exemplo, na forma de discursos, leis, instituições, instrumentos 

de política agrícola. Grisa (2012) exemplifica esta construção teórica, no caso brasileiro, com 

a origem da EMBRAPA e da EMBRATER, duas empresas públicas de investigação e extensão 

rural, que foram criadas nas décadas de 1960-1970 como instrumentos do novo paradigma de 

mudança da base tecnológica da agricultura. 

O paradigma da convivência com o Semiárido surge como alternativa ao antigo 

paradigma de combate à seca, entretanto este processo não se dá de um momento para outro. 

Ao contrário, foi construído ao longo de anos e amadurecido nas mobilizações sociais 

protagonizadas pelos movimentos sociais, ONGs e movimento sindical, incluindo as 

organizações de base comunitária, as ACRs, e de base municipal, os STTRs. 

Ao contrário de outras regiões do Brasil, as mudanças de paradigma foram evidentes no 

Semiárido, enquanto se afirmaram, se consolidaram e se desenvolveram, tanto local quanto 

territorialmente, sob as dimensões ambiental, técnicas, socioeconómicas, e organizativas do que 

podemos chamar do mundo rural. Entretanto, as mudanças de paradigma não ocorrem somente 

do ponto de vista dos sistemas de produção agrícola. É muito mais um paradigma da 

organização dos sistemas produtivos e sua reprodução a partir de novas territorialidades, a 

exemplo do conceito e prática relacionados com os Territórios da Cidadania, cujas dinâmicas 

políticas foram ampliadas e intensificadas visando a acelerar as transformações positivas que 

se buscava no âmbito da agricultura familiar, dentro de um contexto de relações sociais, 

econômicas e políticas que se manifestam mais amplamente no território (Grisa, 2012). 

Tais mudanças extrapolam o mundo agrícola e passam, de certa forma, a envolver 

também o espaço rural, como um universo mais amplo. Foi o que aconteceu com a pressão 

social para se erradicar o paradigma do combate à seca que também se configura como apoio 

ao sistema político, historicamente vigente na região, e, como visto no capítulo de evidências 

deste estudo, promovia e “alimentava” a indústria da seca, caracterizada como uma prática de 

concentração de poder económico e político por parte das oligarquias no Semiárido. Estas, além 

de manter o controle sobre os recursos para projetos e programas na região, concentravam 

também as riquezas naturais como terra e água em suas propriedades. Tal sistema político 
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gerava mais pobreza e promovia dependência política da população rural pobre que plantava 

nos latifúndios em troca de parte da produção, e usava a água como um favor concedido pelos 

“proprietários” da terra e da água. Ou seja, a população rural pobre vivia numa dependência 

permanente criada por este sistema.  

Em consequência, e a partir de pressão dos movimentos sindical e sociais no campo, 

surge o paradigma da Convivência com o Semiárido que teve grande contribuição das redes 

sociotécnicas e de suas organizações por formularem, implementarem e melhorarem sistemas 

de produção alternativos e funcionais com tecnologias, processos, programas e um processo de 

formação e intercâmbio do conhecimento que ia sendo construído. 

As mudanças de paradigma apontam novas possibilidades e novos rumos de 

desenvolvimento não apenas no campo teórico, mas, sobretudo, no campo prático. No caso do 

Semiárido brasileiro elas não partem do campo da investigação científica para a demonstração 

e difusão mas sim da busca incessante dentro dos sistemas agrícolas e de dentro das relações 

sociais de produção, identificando, assim, novos sistemas que emergem, com novas 

possibilidades de organização social e produtiva, com vários efeitos positivos do ponto de vista 

da convivência com o Semiárido, a qual é identificada por boa parte dos entrevistados como 

sendo, na verdade, a alcunha para a agroecologia, naquela região.  

Desta forma, a convivência com o Semiárido, deixa de ser apenas um termo, ou uma 

“manchete”, difundida pelas ONGs e redes e passa a se constituir como um novo paradigma 

orientador de práticas sociais, económicas e ambientais no contexto da agricultura familiar e 

camponesa. Outrossim, ela se inscreve na realidade do Semiárido como um novo paradigma 

em construção, mas também já em disputa por diversas forças políticas e atores sociais. 

A sociedade civil, enquanto ator social com ampla capacidade de atuação, foi de suma 

importância para que isso ocorresse. Deve-se a ela, e à sua forma de atuar no Semiárido, o 

surgimento deste paradigma, e tal facto diferencia a forma como este fenómeno se materializa 

em outras regiões. Ele aparece num processo de coexistência em vários sentidos e dimensões 

sociais, a exemplo do que se pôde observar na ocupação do prédio da SUDENE em 1993, pela 

sociedade civil, em protesto contra a situação de fragilidade da população, por conta da seca, 

naquele ano, ou no protesto que paralisou a Ponte Presidente Dutra em Petrolina – Juazeiro, em 

defesa do P1MC e de outras ações de convivência, em 2011. A capacidade de mobilização da 

sociedade civil em torno do programa, tornou-o único na região e diferente de outros programas. 

Este paradigma não coexistiria, e não teria atingido o status de já nascer em disputa, e 

ao mesmo tempo ter a capacidade de gerir conhecimento, projetos, programas e influenciar 
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políticas, dentro da realidade econômica social e política, sem que tivesse havido uma forte 

atuação da sociedade civil: de um lado, como mediadora de processos sociais e políticos, 

assumindo para si a responsabilidade de negociar e propor ações viabilizadoras de políticas 

públicas, garantir orçamentos e avalizar qualitativamente as ações; e, de outro lado como 

dinamizadora e estimuladora, ela própria, de tais processos fundados nas redes sociotécnicas, 

principalmente na ASA. É na ASA que a sociedade civil grande capacidade de gerir programas 

de complexa execução descentralizada, a contar com centenas de organizações não 

governamentais, redes, associações, sindicatos, grupos de mulheres e jovens, organizados em 

torno das ASAs Estaduais e inseridos nas dinâmicas territoriais/locais a partir dos conselhos 

municipais e comissões municipais do P1MC. 

 

 

Figura 20: sociograma representativo das relações entre os atores sociais de suporte político-financeiro aos 

programas e à estrutura de gestão da ASA. Nota: elaboração do autor. 

A figura 20 põe em evidência três dimensões de atores sociais envolvidos direta ou 

indiretamente nas ações e atividades da ASA quais sejam, os doadores (governo, empresariado 

e cooperação internacional) as arenas de debate político e controle social (ASAs nos estados e 

suas redes territoriais e locais) e o corpo político-executivo da ASA (Comissão Executiva e a 
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AP1MC). As relações evidenciadas no sociograma são principalmente três: a doação de 

recursos; a gestão e a execução de programas e projetos e o controle social das ações. Pensamos 

que tais dimensões articuladas com as relações em evidência configuram uma harmonização de 

tarefas em diferentes arenas que possibilitaram à ASA executar programas tão complexos como 

o P1MC, provavelmente devido à experiência que a CE ia obtendo com a ampliação do seu 

principal programa.  

Entretanto, parece importante destacar os vários depoimentos que evidenciaram o 

exercício do paradigma da convivência com o Semiárido como sendo um dos grandes 

responsáveis pelo sucesso da execução dos programas da ASA. Em outras palavras, o P1MC 

não seria o mesmo se não tivesse adotado, desde o princípio, uma componente de formação 

para a convivência com o Semiárido, bem como a componente da mobilização social que 

contava com critérios claros de atendimento prioritário aos municípios e famílias mais 

carenciadas. Estas componentes diferenciaram-no de outros programas de construção e 

implementação de tecnologias, por exemplo, para o combate à seca. 

Entretanto, para além do surgimento deste novo paradigma há outras questões inclusas 

nessa nova realidade, nesse novo paradigma, enquanto expressão social, que se dá na forma de 

gestão de meio ambiente, dos recursos produtivos, da mão de obra, das relações com outros 

agentes sociais, da comercialização, das indústrias. Ou seja, esses segmentos onde agentes 

sociopolíticos e econômicos se enquadram de uma certa forma e se relacionam com o mundo 

da Agricultura Familiar.  

E para ilustrar este resultado da passagem de um paradigma a outro trazemos uma breve 

sistematização no Quadro 8 da história da evolução cognitiva da tecnologia social cisterna de 

placas, como recipiente de acumulação de água de chuvas, para garantir a água de beber e 

cozinhar para uma família de até cinco pessoas, durante um ano. Tal processo cognitivo de 

evolução desta e de outras TS retratam os conceitos teóricos de cocriação e coevolução 

(Petersen, 2014b; Petersen & Silveira, 2007; Ploeg, 2014; Sabourin, 2008) de tecnologias, 

experiências e processos de mobilização social. 
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Quadro 8. 

Da COP 3 à COP 13: a evolução cognitiva da cisterna de placas como uma tecnologia social133 

 

A Cisterna de placas com 16 m3 de capacidade de armazenamento de água potável é a tecnologia social mais 

importante e a mais difundida no Semiárido brasileiro. Manoel Apolônio de Carvalho, alcunha Nel, é um 

agricultor do Estado de Sergipe no Nordeste. Nel, ainda jovem, viajou para São Paulo em 1950, como muitos 

nordestinos, em busca de uma vida melhor longe do Semiárido, longe das secas na região. 

     Em São Paulo Nel trabalhou na construção civil e lá aprendeu a técnica de construção de piscinas que junta 

placas curvas de argamassa, para dar o formato circular. Foi quando Nel pensou que podia fazer o mesmo 

para guardar a água das chuvas no Nordeste. Nascia a ideia das cisternas de placas. Ao voltar ao Nordeste ele 

fez as primeiras cisternas para amigos e vizinhos, com a ajuda das próprias famílias. A ideia e as cisternas se 

espalharam rapidamente pela sua comunidade. A nova cisterna era barata, fácil de fazer e retinha água melhor 

do que as tradicionais feitas de tijolos cozidos de argila. 

     Investigadores da cooperação francesa, que trabalhavam no município de Pintadas, no Semiárido baiano, 

tiveram conhecimento da novidade que viria a ser de grande importância para resolver o problema da falta de 

água potável na região. Após uma visita às cisternas do Nel levaram a ideia e a técnica de construção para 

aquele município, apoiados pela ORSTOM e o governo municipal. E, portanto, como notícias muito boas 

também se espalham rapidamente, outras ONGs no Semiárido também se interessaram em testar a tecnologia. 

Nel e os pedreiros já capacitados tiveram então muito trabalho a fazer capacitando outros pedreiros nos 

municípios de forma que o conhecimento sobre a construção se espalhou junto com a tecnologia, tornando-se 

de domínio público, mas de implementação pontual no Semiárido. 

     No final dos anos 90, durante a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para o Combate à 

Desertificação, a COP 3, construiu-se um acordo ousado com o então Ministro do Meio Ambiente e iniciou-

se, já no ano 2000 a construção de 500 cisternas, que resultaria na mais ousada ideia de construção 

descentralizada de tecnologias de convivência com as condições de semiaridez, já vista no país. Números 

fornecidos pela ASA, em junho de 2018, revelam que todas as cisternas e outras tecnologias de 

armazenamento de água, construídas pelo P1MC, o P1+2 e o Cisternas nas Escolas, podem acumular até 16,8 

milhões de m3 de água captada da chuva, para beber, cozinhar e produzir. Esta disponibilidade está dispersa 

no Semiárido, chegando aos mais longínquos rincões, atendendo prioritariamente as famílias agricultoras e 

camponesas mais pobres, já permitiu a cinco milhões de pessoas pobres no Semiárido ter água potável ao lado 

da casa, para o ano inteiro. 

     Por esses números, mas também pelo facto de mobilizar e formar cidadãos para a convivência com o 

semiárido, bem como novos pedreiros a cada ano, para construir cisternas, a ASA recebeu um prêmio 

internacional de segunda melhor e mais efetiva política pública para áreas em processo de desertificação 

(Figura 36, Anexo 08). O evento ocorreu na província de Ordos, China, em setembro de 2017 durante a COP 

13. O prêmio, denominado Política para o Futuro, é considerado o Óscar das Políticas Públicas, motivo de 

comemoração da ASA, ONGs e Movimentos Sociais do Semiárido. 

     Mesmo com o corte brutal de verbas do Governo Federal atual (Michel Temer), que praticamente 

inviabilizou os projetos, a ASA tem feito um esforço de levar a metodologia, as tecnologias e os processos 

sociais de desenvolvimento sustentável para outros povos do Semiárido. Recentemente, com o apoio da FAO-

ONU, começou a trabalhar uma proposta de ajuste de seus programas para países do Sahel e do Corredor 

Seco da América Central. Foram feitos eventos de intercâmbio de conhecimentos, informações e tecnologias 

de convivência com o semiárido com agricultores/as, técnicos/as assessores/as das três grandes regiões 

semiáridas citadas e construída uma cisterna demonstrativa no Senegal (Figura 33, Anexo 08). 

     O mais importante neste processo cognitivo é justamente o aprendizado resultante das relações 

interorganizacionais e do processo de comunicação, da partilha de experiências e boas práticas de sucesso, 

que se transforma em conhecimento comum, de domínio público e sem propriedade intelectual, a partir de 

processos e dinâmicas populares de educação, metodologias participativas e princípios pedagógicos de 

aprendizagem. 

 

 

                                                           
133 História elaborada a partir de informações e dados evidenciados nas entrevistas (E 30 CIQ; E 11 RST; E 10 RST, E 04 OSC, E 19 ACD; E 
28 ACI; E 32 RST) e coletadas em reportagens publicadas no Sítio web da ASA, Governo Federal e outros. Fontes: 

https://paticionunes.blogspot.com/2017/09/premiado-pela-onu-programa-cisternas.html; 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2018/05/cisterna-e-a-tecnologia-mais-eficaz-contra-seca-diz-especialista.shtml; 
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/setembro/asa-recebe-na-china-o-chamado-oscar-das-politicas-publicas; 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2018/05/cisterna-e-a-tecnologia-mais-eficaz-contra-seca-diz-especialista.shtml.  

https://paticionunes.blogspot.com/2017/09/premiado-pela-onu-programa-cisternas.html
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2018/05/cisterna-e-a-tecnologia-mais-eficaz-contra-seca-diz-especialista.shtml
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/setembro/asa-recebe-na-china-o-chamado-oscar-das-politicas-publicas
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2018/05/cisterna-e-a-tecnologia-mais-eficaz-contra-seca-diz-especialista.shtml
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6.1.2. Sobre os padrões de negociação e implementação de políticas públicas: “ao 

novo não se permite roupagem velha” (sobre a participação nos conselhos, fóruns e 

conferências). 

 

O papel da sociedade civil frente ao Estado é concebido como autolimitado: não 

substitui a função dessa estrutura, porém exerce influência sobre suas decisões políticas, sem 

necessariamente criar estruturas paralelas, a partir de pressão social e de ação direta. É realizado 

em dois planos: um, constituído por diversos tipos de ação coletiva (ofensivo); outro de caráter 

defensivo, objetivando estruturar identidades coletivas e conquistar espaços na forma de 

direitos mais amplos (Teixeira, 1999), como sugere esta investigação no contexto do objeto 

estudado. 

A participação da sociedade civil em conselhos e fóruns, enquanto arenas de debate 

sobre políticas públicas, já na primeira década deste século, foi determinante para concretizar 

as reivindicações da sociedade civil, resultantes de algumas travadas num passado recente. Um 

exemplo é a luta por mais direitos e acesso a políticas de desenvolvimento para as populações 

do campo, no semiárido, iniciada bem antes da ocupação da SUDENE134, mas que atinge o 

ápice naquela ocupação, que se elabora o documento135 “Ações Permanentes para o 

Desenvolvimento do Nordeste / Semiárido Brasileiro” com propostas da sociedade civil para 

as seguintes áreas estratégicas: desenvolvimento científico e tecnológico apropriado; 

desenvolvimento comunitário e fortalecimento da organização dos pequenos produtores; 

ampliação da infraestrutura produtiva e social; política agrícola diferenciada; democratização 

das políticas públicas; e, reestruturação fundiária.  

A ocupação da SUDENE, foi, portanto, um momento histórico vivenciado pela 

sociedade civil e trabalhadores/as rurais, agricultores/as familiares e camponeses/as, onde se 

pode finalmente fazer um protesto que chamou a atenção do restante do país para a situação de 

calamidade em que vivia a região, por séculos. É o que se pode deduzir da leitura dos dois 

primeiros parágrafos na apresentação do próprio documento do Fórum-Nordeste. 

O presente documento é fruto de um processo histórico vivido pelo Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais - CONTAG, Federações e Sindicatos -, igrejas, associações e cooperativas 

de pequenos produtores e ONG's de apoio e assessoria as mais diversas que, ao longo dos anos 

têm atuado no meio rural em defesa dos trabalhadores e pequenos produtores rurais. É o 

                                                           
134 O evento de ocupação da SUDENE foi realizado pelo FÓRUM-NORDESTE e contou com o apoio político, financeiro e logístico de CESE, 

FASE, OXFAM-GB, SACTES/DED, CRS, da própria SUDENE e da Cáritas Brasileira. 

135 Em maio de 1993 foram publicadas e distribuídas 5000 (cinco mil) cópias do referido documento, cujo conteúdo é reconhecido como 

importante referencial para a evolução da formulação de polícias públicas para a agricultura familiar no Semiárido. 
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resultado do ato público que os trabalhadores rurais realizaram, ocupando a sede da SUDENE 

em meados de março deste ano, ocasião na qual os trabalhadores e o conjunto da sociedade civil 

organizada exigiram do poder público providências contra a situação de flagelo causada pela 

seca no semi-árido nordestino, e propuseram ações de caráter emergencial, bem como ações 

permanentes buscando reverter o quadro de miséria, abandono e humilhação a que são 

submetidos milhões de brasileiros (Fórum-Nordeste, 1993). 

Embora a sociedade civil tenha vivenciado momentos de desmobilização social após a 

referida ocupação, ela se rearticula e forma a ASA no final de 1999, e, a partir daí, sob uma 

nova formatação a sociedade civil ocupa as arenas políticas e se qualifica para os debates 

naqueles espaços que se diversificam cada vez mais, culminando sua participação entre 2003 e 

2010, onde o governo mais teve abertura para criar e proporcionar espaços de participação da 

sociedade civil. O quadro 9, a seguir, ilustra bem esta afirmativa, mesmo trazendo apenas o 

exemplo da participação das OSCs referenciais para esta investigação. Imaginemos, entretanto, 

que todas as OSCs afiliadas à ASA participem de fóruns e conselhos municipais, territoriais, 

sob a coordenação e orientação da rede, o resultado seria formidável do ponto de vista do poder 

de influência da rede. Como disse um respondente da entrevista:  

A ASA está nos mais longínquos rincões, através das organizações filiadas, seja uma ONG 

local, seja um grupo ou associação comunitária. Esses atores sociais dão voz à ASA e fazem 

com o Estado esteja presente. Assim a ASA cumpre um dos mais importantes papeis: o de fazer 

com que o Estado esteja presente no Semiárido (E 11 RST). 

O número de organizações da sociedade civil filiada à ASA é incerto, porque a ASA 

não exige um registo de filiação. Duque (2008) fala em “cerca de 700 entidades” (p. 137); 

Kürster e Martí (2009) falam em “800 organizações” (p. 11); e, Luna (2011) escreve sobre 

“cerca de 600 organizações” (p. 38). Neste sentido é importante dizer que essas organizações 

são sindicatos, igrejas, ONGs e associações, orientadas pela “Declaração do Semi-Árido” da 

ASA e focadas no princípio da” Convivência” nesse espaço geográfico e social (Duque, 2008). 
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Quadro 9. 

Arenas de interação política e principais parcerias internacionais das OSCs referenciais 

OSC Redes sociotécnicas a Conselhos e 

Fóruns b 

Agências de apoioc 

AS-PTA Consórcio PPM, ASA-

PB 

CONDRAF 

CONSEA 

Nacional 

PPM/EED; Fundação Ford, Fundação Heifer, 

EED, Misereor, Fundação Luterana de Diaconia, 

War on Want, ICCO, Agricultures Network, 

CCFD, AVSF, Cáritas Brasileira, Manos Unidas, 

Comissão Europeia/UE 

CAATINGA ASA-PE, DryNet, CNC-

Desertificação 

CDRS-PE, 

FOTEAR 

NOVIB, OXFAM-NOVIB, Intermón-OXFAM, 

OXFAM-GB, ACTIONAID, Fundação Ford, 

Comissão Europeia/UE, FPH 

SABIÁ ASA-PE, Consórcio 

PPM, Rede PAD 

CONSEA-PE 

CDRS-PE 

Misereor/KZE, ICCO; TdH Suisse, HABITAT, 

Comissão Europeia/UE 

CETRA Fórum Cearense para a 

Convivência com o 

Semiárido 

CONSEA-CE Manos Unidas, Comissão Europeia/UE, Bento 50 

AB, Comitê Católico Alemão 

DIACONIA ASA-PE, ASA-RN, 

Rede PAD 

CONSEA-RN 

CDRS-RN 

AIN, OXFAM-GB, Pão para o Mundo, Comissão 

Europeia/UE 

SASOP ASA-BA, Cons. PPM CONSEA 

nacional 

CONSEA-BA 

PPM/EED; ACTIONAID, TdH Suísse, Comissão 

Europeia/UE 

Nota. Os significados das siglas usadas neste quadro podem ser encontrados no quadro de Siglas. 

a ASA, ANA e Rede ATER NE são redes comuns às ONGs participantes. b Os Conselhos e Fóruns são espaços 

sociais de debate, com atuação em diferentes escalas geográficas, desde a municipal até a nacional, para a 

regulamentação e decisão sobre as políticas, com ampla participação da sociedade civil. c A Comissão Europeia, 

agência internacional pertencente à União Europeia, aparece como parceira de todas. 

 

A partir deste quadro acima formamos uma ideia sobre a capacidade de influência da 

sociedade civil e agências de cooperação internacional nas mudanças de paradigmas e padrões 

nas políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa. 

Parte dos respondentes da entrevista afirmam que desde meados dos anos 1990 cresce a 

participação da sociedade civil nas arenas políticas, nomeadamente nos Conselhos, 

Conferências e Fóruns, enquanto espaços de debate de políticas públicas, programas e projetos 

de desenvolvimento rural; e que o aumento desta participação, principalmente após o ano de 

2003, resulta numa situação que favorece este sector da economia agrícola. Documentos e 

literatura confirmam tal afirmativa, a exemplo de Grisa & Schneider (2014), Duque (2008), 

Silva (2008), Peixinho (2013), Pedrosa, (2011), Freitas & Silveira (2015) e Belik (2015), entre 

outros. Trazemos, então um depoimento que ilustra tal afirmativa. 

Quando a gente olha para a atuação do governo Lula no mundo rural, houve uma característica 

interessante que foi a abertura para o diálogo e o respeito às instâncias de formulação de 

políticas públicas. Aquele governo sempre respeitou a autonomia do CONDRAF (Conselho 

http://www.fordfoundation.org/
http://www.heiferfoundation.org/
http://www.eed.de/
http://www.misereor.org/pt
http://www.fld.com.br/
http://www.waronwant.org/
http://www.icco.nl/pt/home
http://www.agriculturesnetwork.org/
http://ccfd-terresolidaire.org/
http://www.avsf.org/
http://caritas.org.br/novo/
http://www.manosunidas.org/
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Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável)136, sempre ouviu o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e instituiu as conferências nacionais como um instrumento de 

definição de políticas públicas. Então tinha uma dinâmica de definição de políticas públicas e 

isso no meio rural era muito forte: as políticas de crédito, os programas de compra 

institucional… bem como o CONSEA, que  no governo Lula tinha um papel muito importante 

inclusive na definição de recursos para, por exemplo, o programa cisternas, o que tornava 

aquele conselho num espaço de extrema relevância na definição de políticas públicas na ótica 

da agricultura familiar (E 03 CIQ). 

Há outro grupo de respondentes que afirmam que a abertura do Governo Federal, 

principalmente entre os anos de 2003 a 2011, torna-se um fator preponderante na transformação 

das políticas públicas para este setor produtivo, justamente porque naquele governo 

trabalhavam muitos elementos que pertenceram a organizações e redes da sociedade civil, e, 

por esta razão eram pessoas mais abertas, que entendiam, não só a linguagem sobre 

desenvolvimento regional, territorialidade, produção sustentável e mercados solidários, como 

também as necessidades dos agricultores e agricultoras familiares, e, por essa razão os 

processos de negociação eram facilitados. Um dos depoimentos ilustra esta afirmativa. 

O PAA é pra mim por exemplo, pra se comprar produtos direto das famílias, mas precisando 

superar dificuldades criadas: passar por um sistema sanitário, a burocracia, pra não 

empoderar, pra não dar recursos. … Aí você pega um pouquinho de cada projeto, o P1MC 

junto com Bolsa Família que são base, são alicerce. A aposentadoria (reforma) rural, o P1+2, 

o PAA, ou seja, as coisas vêm vindo e geraram dinheiro no semiárido de um jeito que facilitou 

a aquisição de bens, meios de transporte, ou seja gerou uma transformação social clara, que 

se pode até questionar (nomear) como uma inclusão capitalista e tal, mas houve uma 

transformação social. Em 2010 fui ao interior (Caicó-RN) e encontrei com uma pessoa que 

esteve fora desde 1999 e ao voltar em 2010 ficou chocado com a transformação da cidade, com 

o acesso ao consumo (de bens), à inclusão … e aí é um lado da economia que eu acho muito 

interessante que é “dinheiro faz dinheiro”. Dinheiro não se faz do nada. Você tem que ter 

injeção de recursos, diferente do que sempre aconteceu no semiárido que foi só retirar o que 

tem. Você tirava o rebanho, a caatinga, você tira tudo de lá! Nada se bota (repõe). E quando 

se bota alguma coisa as coisas de lá começam a “florescer”. A dar frutos, dar galhos, árvores, 

                                                           
136 O CONDRAF assume a função de propor diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas ativas no que diz respeito 
ao desenvolvimento rural sustentável, à reforma agrária e à agricultura familiar, articulando governos em diferentes níveis e as organizações 

da sociedade civil (Weid, 2006b). 
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dar vida. Este é o resultado da junção de políticas, o encontro de uma sociedade civil disposta, 

com “figuras” do governo (também) dispostas (E 10 RST). 

Há, porém, um terceiro grupo de respondentes que pondera tais afirmativas. Este grupo 

destaca que, mesmo entre 2003 e 2012, quando o Governo Federal deu mais abertura para uma 

aproximação com a sociedade civil, estabelecendo processos e ações mais efetivas e 

construindo sinergias para atuar conjunta e complementarmente, nem tudo funcionou bem. 

Enquanto a sociedade civil defendia uma dotação de recursos cada vez mais próxima do 

montante direcionado para o agronegócio, o governo mantinha esta diferença histórica que tanto 

incomodava os movimentos sindical e sociais do campo. É o que podemos comprovar em vários 

depoimentos resultantes das entrevistas, os quais destacamos a seguir: 

…mesmo com um governo mais progressista como o que a gente tinha antes, a gente também 

teve alguns momentos que eu acho que da própria disputa deste “mercado” ... digamos, com 

as empresas e tal, desse setor, eu acho que pegando aí do agronegócio, do hidronegócio, ... a 

balança pesou mais para aquele lado. Eu acho que tinha muito a ver com a ação política 

daquele momento, … de tentar negociar entre o agronegócio e a agricultura familiar, e 

conseguir manter os dois (E 05 OSC). 

O Governo do Partido dos Trabalhadores não “abriu” a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC) para a possibilidade de fortalecer seriamente a agricultura familiar e os processos de 

cooperação nesta perspetiva. A nossa cooperação (oficial?) foi muito ruim. Numa reunião com 

EMBRAPA e CONTAG, eu ouvi da CONTAG que “dos 20 projetos que a EMBRAPA tinha de 

cooperação com a África, só um era na base da Agricultura Familiar … Então tinha 19 que era 

pra transposição, pro agronegócio, … transgénico, etc. (E 09 ACI). 

Este depoimento é interessante porque revela que a própria política governamental 

bilateral de cooperação, já tratada noutro resultado, também não priorizava a agricultura 

familiar e camponesa, na intensidade que desejava a sociedade civil. A própria ABC poderia 

ter tido um papel muito diferente do que teve e fomentar processos de cooperação que 

valorizasse mais a participação da sociedade civil, da agricultura familiar. Avalia-se, por outro 

lado, que a sociedade civil foi capaz de contribuir para a constituição de um governo popular, 

mas não teve a capacidade de influenciar fortemente e por dentro, este governo, provavelmente 

pelas forças de coalizão que o mantinham “de pé”. 

…o marco (de investimento) é mesmo o PRONAF, mas depois vieram outras políticas, 

principalmente no governo Lula, quando o debate sobre a agricultura familiar passa a ter um 
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lugar no governo. Mesmo assim, se a gente compara com o agronegócio, as diferenças, por 

exemplo de investimento, ainda guardam uma grande distância entre um e outro (E 21 OSC). 

Para este grupo seria necessário inverter a ordem de valores dos montantes de 

investimentos (ou pelo menos equipará-los) feitos para a agricultura familiar e camponesa e 

para o agronegócio, o que efetivamente não aconteceu. Para o ano agrícola 2015/2016, o 

volume de recursos anunciado pelo governo foi de R$ 187,7 bilhões no Plano Agrícola e 

Pecuário (PAP) (86,7%) e R$ 28,9 bilhões no PRONAF (13,3%), disponibilizando o valor total 

de R$ 216,6 biliões para financiar a safra, um aumento de 20% em comparação ao ano agrícola 

anterior. Este valor é expressivo se comparado ao Valor Bruto da Produção Agropecuária em 

2015, que foi de R$ 498.5 biliões (INPUT, 2016). Os valores percentuais correspondentes são 

de 86,7% para o PAP (Agronegócio) e de 13,3% para o PRONAF (Agricultura Familiar) para 

o ano agrícola 2015/2016, o que não difere dos percentuais de aplicação real dos valores, como 

se pode perceber no Quadro 10 a seguir, comparando aos valores anunciados. 

Segundo dados processados a partir das planilhas de registo de investimento em custeio, 

infraestrutura e comercialização, do Banco Central do Brasil, nos anos de 2015 e 2016, o 

investimento no agronegócio foi de 85,7% do valor total oficial destinado ao crédito para 

custeio, investimento e comercialização, como mostra o quadro síntese a seguir, apresentando 

os valores médios investidos nos referidos anos. 

Quadro 10. 

Valor médio (2015 e 2016) dos recursos investidos oficialmente no agronegócio e no PRONAF 

Investimento Total (biliões de Reais) Percentual de investimento 

Agronegócio 132 85,7 

PRONAF 22 14,3 

Total 154 
 

Elaborado pelo autor a partir de planilhas extraídas das bases de dados do Banco Central do Brasil, processadas 

em livro EXCEL. Fonte: Sítio web http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/credrural. Acessos em 14/06/2018 e 

19/07/2018. 

 

As cifras falam por si sós e mostram a grande diferença entre um e outro investimento, 

nos dois anos destacados. Mesmo tendo uma pessoa entrevistada argumentado que durante os 

anos 2003 e 2015… 

… o debate sobre a agricultura familiar passa a ter um lugar no governo. Mesmo assim, se a 

gente compara com o agronegócio, as diferenças, por exemplo de investimento, ainda guardam 

uma grande distância (E 21 OSC). 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/credrural
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Tal depoimento nos leva a sugerir que apesar de investir na agricultura familiar o 

governo do Partido dos Trabalhadores manteve como prioridade de investimento financeiro no 

campo, o agronegócio. Esta informação, pode ser comparada com o depoimento a seguir: 

na verdade, embora reconheçamos os avanços que muita gente fala nos governos do Partido 

dos Trabalhadores (2003-2015), houve também muita contradição com a sociedade civil. O 

Governo apostou muito mais no agronegócio do que na agricultura familiar e camponesa, tanto 

no que se refere aos recursos como nas batalhas travadas no Congresso: a sociedade civil 

perdeu todas as batalhas relacionadas com os transgênicos; venceram as grandes empresas de 

agronegócio que dominam o mercado de sementes de grandes monoculturas a ex. da soja. 

Então, era assim: enquanto o governo se abria à participação popular, fechava acordos com 

empresários do agronegócio criando contradições difíceis de equacionar; enquanto a 

sociedade civil criava condições para implementar um grande programa de fortalecimento da 

agroecologia como referencial para a agricultura familiar e camponesa o governo pensava em 

transformar a agricultura familiar e camponesa em um agronegócio pequeno, uma forma de a 

agricultura familiar e camponesa ser incorporada aos circuitos de mercado adaptados para o 

perfil do agronegócio e abandonar sua principal característica que é de produzir alimentos 

para o consumo interno: auto abastecimento e venda do excedente. E, em acréscimo a sociedade 

civil tinha a ambição de que a agricultura familiar e camponesa deveria ser a base rural para 

o desenvolvimento do país como um todo, coisa impensável para os estrategistas do governo. 

Naquele contexto, repito, o que conseguimos foi algumas brechas para influenciar em políticas 

com alguma margem de influência. Só isso! Não conseguimos quebrar a hegemonia do 

agronegócio e isso está muito claro ao examinarmos os orçamentos do MDA e do MAPA 

(Ministério da Agricultura, Produção e Abastecimento), via Planos Safra anuais (E 20 OSC). 

Tal comparação nos indica que a pergunta de investigação relacionada com a forte 

dedicação do Governo Federal, durante o ciclo de governo do PT, à agricultura familiar, não é 

de todo pertinente. O depoimento acima, alinhado a outros depoimentos não explicitados no 

texto, nos leva a concluir que houve uma dedicação parcial e não prioritária para a agricultura 

familiar, no que se refere aos investimentos e também no que se refere às intencionalidades 

quanto ao modelo de agricultura familiar, o que nos leva a sugerir que o ciclo de governo do 

partido dos trabalhadores teve uma dedicação capaz de provocar mudanças na agricultura 

familiar, mas poderia ter sido melhor e atendido às reivindicações dos movimentos e redes em 

busca da sustentabilidade e resiliência enquanto caminho proposto pelo setor. Pode-se dizer que 

o governo teve uma dedicação parcial, muito aquém do que exigiam as redes e movimentos. 



221 
 

Estes esperavam muito mais de um governo que recebeu apoio político incondicional das bases 

populares organizadas. 

As evidências nos mostram, portanto, que do ponto de vista histórico a sociedade civil 

influiu significativamente, mas somente pelas conquistas somadas ao longo do tempo, 

desejando, entretanto, maior poder de influência do MDA, do Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS), do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do MINc para resultar em maiores 

e melhores efeitos nas transformações sociais e no processo de garantia de Direitos Humanos 

básicos aos agricultores e agricultoras familiares. 

Como vimos no capítulo anterior que trata das evidências descobertas nesta 

investigação, houve progressos reais e um aumento dos investimentos. O governo buscou nas 

ONGs quadros experientes e prontos para dialogar com a sociedade civil e reforçou projetos 

governamentais como o Projeto Dom Helder Camara. Convocou a sociedade civil para o debate 

e para a participação nas instâncias decisórias de políticas públicas, mas quanto ao projeto de 

desenvolvimento a partir da agricultura familiar de base ecológica e sustentável, não parece ter 

havido progressos que demonstrassem uma mudança efetiva de investimentos que 

fortalecessem a longo prazo este setor produtivo. 

Um trecho do depoimento anterior deixa claro que a “sociedade civil tinha a ambição 

de que a agricultura familiar e camponesa deveria ser a base rural para o desenvolvimento do 

país como um todo, coisa impensável para os estrategistas de governo à época”, ambição esta 

não compactuada com as instâncias de governo, talvez por ser um governo de coalizão, cuja 

composição era um tanto quanto confusa, como vimos em outro depoimento que deixa clara a 

dificuldade de governar agradando a forças políticas tão diferentes e com objetivos de 

desenvolvimento tão distantes e contraditórios, no que se refere ao modo de produção agrícola. 

Mas, então, se foi assim mesmo qual o diferencial que os governos democráticos, a partir 

do marco constitucional de 1988 como avanço para o campo da agricultura familiar no 

Semiárido? A esta pergunta não se consegue responder direta e objetivamente. As evidências 

desta investigação, a partir do caso estudado, apontam para progressos relativos, uns mais 

intensos e convincentes, outros nem tanto. Esta pergunta que aborda o modo de produção 

agrícola foi detalhada e exemplificada no Resultado 6.4. 
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6.1.3. Quatro redes sociotécnicas e um objetivo: transformar a vida das famílias 

agricultoras no Semiárido. 

 

As redes (sociotécnicas), assim como os movimentos (sociais), estruturam o seu 

cotidiano a partir dos principais estoques de recursos que possuem: os econômicos, humanos e 

de comunicação. Os movimentos jogam e disputam seu público consumidor, de adeptos ou 

financiadores, num mesmo campo, “competindo entre si pelas mesmas fontes de recursos e 

oportunidades” (Gohn, 1997, p. 52). Um entrevistado corrobora com esta última afirmativa da 

autora e acrescenta detalhes que terminaram marcando o processo de mobilização de recursos 

e influenciando a eficiência técnica, metodológica e de comunicação das diferentes 

organizações do Semiárido brasileiro. Ele afirma categoricamente que: 

o mundo das relações das organizações no Semiárido não foi sempre um mundo de flores em 

que todos se ajudavam sempre e você tinha muita cooperação, solidariedade, reciprocidade, 

é… tem muito isso. E agora estão se aproximando mais porque a estratégia não pode sair daí. 

Cada vez mais os recursos estão fluindo através de projetos mais coletivos, porque não tem 

grana pra todo mundo. Não há grana suficiente pra dividir, então tá todo mundo se juntando, 

formando redes, consórcios, algumas coisas assim, para dividir o pouco que tem. No tempo da 

abundância tava todo mundo feliz. Se juntavam nos encontros de parceiros de uma e outra 

Agência de Cooperação Internacional (ACI)… era uma maravilha. Mas quando a crise se 

acentua e as ACI começam a cortar recursos as organizações brasileiras partem para defender 

seus recursos. E aí começa a competição por recursos e as defesas qualificadas das 

organizações: as que escrevem melhores projetos; as que melhor sistematizam; as que têm 

melhores resultados do que outras, etc. E a competição se estende para o universo das 

organizações da cooperação internacional: há as que disputam recursos da União Europeia; 

há as que disputam recursos do governo e de sua população… porque a crise é para todas, a 

crise é mundial (E 30 CIQ). 

O depoimento acima, mostra, portanto, a face competitiva da articulação 

interorganizacional, que também possui o lado positivo de um processo de competição: a 

qualificação das ações e atividades estratégicas que terminam por estabelecer processos 

dialéticos de amplitude global a exemplo das orientações resultantes dos fóruns de alto nível 

para a eficácia da ajuda internacional. Veremos mais à frente que tal estratégia do paradigma 

da mobilização de recursos se configura como uma iniciativa que resulta em fortalecimento das 

organizações, quando elas se qualificam para captar e mobilizar recursos (capital financeiro), 
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para formar seus quadros técnicos (capital social), e se articulam em redes para a consecução 

de objetivos comuns. Este é um processo tende a se ampliar a partir das relações 

interorganizacionais fortalecidas por uma dinâmica de comunicação cujo principal papel é dar 

visibilidade às tecnologias sociais e processos de desenvolvimento sustentável a partir dos 

territórios e municípios, bem como de comunidades rurais. 

 

 

Figura 21. Representação da dinâmica de atuação criada e mantida pelas quatro redes sociotécnicas evidenciadas 

neste estudo. Nota: elaboração do autor com base em conteúdos das entrevistas. 

 

Na figura 21 a Rede PTA foi considerada, a partir das evidências expressas nas 

entrevistas, e reforçadas pela literatura, como protagonista e originária desta dinâmica social 

criada e mantida, no contexto das relações territoriais construídas, entre redes e movimentos 

sociais envolvidos no processo de desenvolvimento regional, tendo como objetivo fortalecer a 

agricultura familiar na região. ONGs e ACIs encontram-se na centralidade desta dinâmica, 

como responsáveis por movimentar capital social e alimentar as dinâmicas ação social, não 

somente através de formação e capacitação, mas também pela entrada de recursos financeiros. 

A linha e tempo, à página 201, evidencia os diferentes e principais eventos e fenômenos 

que amplificam esta afirmativa, e aqui reafirmamos que as redes ASA, ANA e ATER NE 
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surgem após a Rede PTA, adotando muitas de suas práticas pedagógicas e metodologias. A 

ANA parece ser a rede que configura mais fortemente a forma de atuação social coconstruída 

a partir da rede PTA, embora sob uma nova roupagem e novos paradigmas, a exemplo dos 

paradigmas agroecológico e de convivência com o Semiárido. 

Retomando a teoria das relações sociais e institucionais (Scherer-Warren, 2006) e de 

“de rede de relações sociais entre os grupos coletivos” (Gohn, 1997, p. 72) fundamentados num 

processo de comunicação entre os atores sociais (ONGs, redes e Movimentos Sociais) “no 

contexto de uma comunicação endereçada ao entendimento” (Habermas, 1999, p. 41), 

representamos os três níveis de interesses e valores de cidadania (já explicitados na Figura 10) 

e destacados por Scherer-Warren (2006) como essenciais ao encaminhamento de suas ações em 

prol de políticas sociais e públicas. Sugerimos, aqui, o acréscimo de um nível, para o caso do 

Semiárido brasileiro, que podemos nominar de N4 – Cooperação Internacional, sem, no 

entanto, descermos aos pormenores que o caracterizariam, como o faz a autora para os N1, N2 

e N3, no artigo publicado e aqui referenciado. A justificativa é a importância que a Cooperação 

Internacional Não Governamental alcança no apoio à luta dos movimentos sociais, (Campolina, 

2011) sindical e ONGs (Kraychete, 2012; Pessina, 2014), por uma agricultura familiar 

sustentável, no Semiárido, apoio este que termina sendo determinante, para alguns eventos e 

fenômenos ocorridos no contexto das lutas que originam o paradigma da convivência com o 

Semiárido. 

 

6.2. O Apoio da Cooperação Internacional aos Processos de Comunicação e 

Relação Interorganizacional: Efeitos, Impactos e Ganhos Políticos 

 

 A literatura especializada atesta a importância da cooperação em suas diferentes 

categorias de cooperação internacional. Duarte-Herrera & Parias (2014, p. 119) trazem um 

interessante quadro síntese (Quadro 2) com as principais características da CID que são, ao 

mesmo tempo, importantes elementos para sua classificação. É com base nestes elementos que 

os autores a classificam quanto: à origem (em Pública ou Privada); aos tipos de cooperação (em 

Multilateral, Bilateral, Descentralizada, Não-governamental ou Empresarial); às características 

dos fundos (em Reembolsáveis ou não reembolsáveis); ao nível de concecionalidade (em Ajuda 

ligada ou Ajuda não-ligada); à natureza da cooperação (em Financeira ou não-financeira). 

Como explicitado no objeto deste trabalho, buscou-se focar a investigação no fenómeno 

social provocado pela influência da sociedade civil do Semiárido nas políticas públicas 
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direcionadas ao segmento da agricultura familiar, apoiada pela cooperação internacional, 

principalmente pelo segmento não governamental, representado pelas agências de cooperação 

internacional. Veremos, entretanto, que o apoio não se restringiu ao dado pelas ACIs, e em 

diferentes momentos agências oficiais da ONU, bem como da União Europeia, EUA, ou do 

governo alemão, participaram do processo de cooperação para o fortalecimento da agricultura 

familiar naquela região. De facto, a cooperação internacional, embora não esteja citada com 

ênfase em muitos dos trabalhos que analisam os avanços no setor da agricultura familiar, desde, 

principalmente a constituinte de 1988, desempenharia um importante papel neste processo. 

“Não fosse o apoio incondicional da Cooperação Internacional à Rede PTA, não teríamos feito 

o que fizemos, e nosso projeto ousado de transformação social, resultante da busca de 

alternativas ao modelo modernizante de agricultura implementado no Brasil na década de 

1970, provavelmente não teria alcançado os resultados que alcançou, da forma como os 

alcançou” (E 17 RST). 

Ao fazer este comentário o entrevistado referia-se à Rede PTA e toda a dinâmica social 

e institucional criada para ela, em torno dela, mas também no seu interior. 

 

6.2.1. Da Europa ao Semiárido brasileiro: o poder das relações 

interorganizacionais na influência em políticas públicas. 

 

Apesar de todas as dificuldades existentes no início dos anos 1980, a Rede PTA 

constituiu-se no mais importante ator social, naquela realidade, para os objetivos a que se 

propunha. Desenvolveu uma metodologia de atuação experimental única que foi se 

consolidando como referencial de trabalho importante para sociedade, principalmente para o 

setor da agricultura familiar. As ACIs apostaram numa forma diferente de atuar assumindo 

riscos já que o PTA-FASE, nunca foi um projeto piloto. Em sua gênese, apresentava-se como 

um “projeto de assessoria técnica a comunidades rurais” (Weid, 1985a) mas, dá origem, no 

decorrer de sua evolução, a uma rede extremamente inovadora do ponto de vista técnico, 

político e metodológico, embora não se soubesse, ao certo, para que direção ia este trabalho, 

como, aliás, regista-se no depoimento de um entrevistado. 

A ideia de rede (surgiu) num momento de rutura política violenta, saímos da ditadura, e havia 

uma reorganização de posicionamento, uma tentativa de saída de emergência das diferentes 

forças políticas: dos sindicatos, das associações, que buscavam alguma pista sobre o que fazer 

e como atuar num novo cenário político, mas trazendo, lá de trás, ideias muito ortodoxas sobre 
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as formas de organização, normalmente centralizadoras e verticalistas. Esse debate feito lá 

fora, introduzia essa questão da rede, eu diria, sem muita clareza do conceito e das 

consequências naquele momento, mas eu acho que com certas ideias premonitórias, pouca 

clareza teórica e de conhecimento, e muita incerteza sobre o que resultaria daquele esforço. … 

A ideia de rede veio se configurando pouco-a-pouco e continua até hoje, na medida em que 

apontava, e aponta, novas formas de organização, novas formas de produção de conhecimento, 

novas formas de referência política, novas formas de aprendizado. Na verdade, um legado 

fundante sem o qual a gente não teria conseguido fazer a rede, e que ainda hoje eu acho que 

ele funciona como um movimento fertilizador de novas ideias de novas formas de organização 

e de novas formas de produção de conhecimento (E 23 OSC). 

Este é o lado de gênesis do PTA-FASE sobre uma plataforma mais no campo das ideias, 

sem muita certeza sobre o que resultará do esforço. Um outro entrevistado traz uma visão mais 

prática sobre o PTA-FASE e como ele se enxerga enquanto ator social a questionar o poderoso 

paradigma da Revolução Verde à época, tarefa só tida como possível em razão da existência da 

cooperação internacional, como aliás, argumenta um outro entrevistado. 

O PTA-FASE é criado num ambiente em que a modernização da agricultura era o principal 

mote para a obtenção de financiamento e crédito agrícola. Na verdade, quando a gente coloca 

nossos primeiros projetos em 1981, para buscar financiamento o que prevalecia na Cooperação 

Internacional (CI) era, em dois grandes blocos: i) uma cooperação mais oficial Governo a 

Governo que em geral cuidava mais da questão tecnológica da agricultura, então ajudava a 

desenvolver o sistema e aprimoramento do produto; e, ii) a cooperação internacional não-

oficial, as fundações, igrejas, outras entidades benévolas do primeiro mundo, etc. elas eram 

dirigidas aqui no Brasil, mais para o que se chamava à época de Educação Popular (EP). A 

FASE era, junto com outras, uma organização de EP. E o caráter dessa cooperação era muito 

mais dirigida para a luta por direitos, formação de atores políticos do mundo da pobreza, do 

mundo dos excluídos. Você tinha uma parte da CI privada que trabalhava muito com caridade, 

ajuda alimentar, apoio aos desvalidos, e isso era prioritariamente feito pelas Igrejas. Bom, de 

qualquer forma não existia naquela época, que eu saiba, nenhuma entidade oficial que 

financiasse ONGs para o desenvolvimento e o desafio era convence-las, bem como as não 

oficiais, a investir num projeto pioneiro, do qual não se tinha certeza do que resultaria em 

termos de proposta de desenvolvimento (E 17 RST). 

Segundo depoimento da maioria dos entrevistados o principal apoio da Cooperação 

Internacional ocorreu com a dotação de recursos financeiros para ONGs, redes e movimentos 

sociais. Apesar da contribuição bem menos vultosa que nos anos 80 e 90, até recentemente, 
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ainda significava uma parcela considerável do conjunto de recursos recebidos pelas 

organizações, embora tenha havido uma redistribuição, ou redireccionamento da “partilha” dos 

recursos. Segundo estudo realizado pelo INESC e Christian Aid, em 2012, a literatura 

consultada não apresentava consenso quanto à questão sobre a diminuição de recursos da 

cooperação internacional para o Brasil.  

O estudo não revelou indícios de que a AOD tivesse diminuído. Continuava pequena, 

representando menos de 0,02% do PIB nacional. Mas revelou uma alteração no conteúdo da 

agenda e no perfil dos doadores, com o crescimento dos aportes da Alemanha e do Japão, para 

os temas relacionados a energia e meio ambiente. Sobre a cooperação solidária (não 

governamental) não há consenso. Alguns apontam diminuição de recursos como efeito da 

condição de país de renda média alta; outros apontam uma mudança de enfoque para o combate 

à pobreza e a apresentação de resultados. O único consenso que se tem é que com a exposição 

da crise desde 2008, nos países do Norte, era mesmo provável que os níveis de cooperação 

decrescessem nos próximos anos, o que foi constatado num relatório do INESC que analisou  

vários documentos internacionais sobre este tema (INESC, 2012). Os autores do relatório 

afirmam, para a realidade de seis anos atrás, que a cooperação ecuménica para o Brasil tem 

mantido sua presença junto aos parceiros tradicionais no marco da defesa dos direitos humanos 

e da justiça econômica, social, ambiental e climática. 

 

 

Figura 22. gráfico demonstrativo das principais relações de parceria entre ONGs e ACIs, segundo dirigentes de 

ONGs com atuação no Semiárido. Nota: elaboração do autor. Dados e informações obtidas a partir da aplicação 

de um questionário complementar às seis ONGs participantes (Anexo 07b). 

 

Perguntados sobre relações de parceria de suas OSCs, mais de 30% dos respondentes 
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apontam o voluntariado a capacitação, formação e intercâmbio como bloco de importância 

intermediária. Não citam envio de voluntários, nem capacitação de público alvo. Entrevistados 

afirmam que os recursos da cooperação internacional diminuíram sensivelmente no apoio às 

iniciativas de fortalecimento da agricultura familiar. Mas quando cruzamos esta informação 

verificamos, a partir de um estudo do INESC que os recursos das agências ecuménicas até 

teriam aumentado desde o ano de 2008 até 2012 (INESC, 2012), o que não se verifica para as 

outras agências não-ecuménicas, nomeadamente para a realidade da atuação no Semiárido. 

O gráfico na figura 22 confirma, portanto, que a receção de recursos ainda é a categoria 

de relação mais importante estabelecida com ACIs. Outras formas de apoio da cooperação 

internacional foram obtidas a partir de outro questionário (Anexo 07a) voltado para descobrir a 

significância de outros apoios, quais fossem caracterizados como temáticos ou estratégicos, 

com três prioridades, 1, 2 e 3, sendo o valor “1” o mais importante e o valor “3” o menos 

importante. Pediu-se para cada respondente listar os três apoios mais importantes da cooperação 

internacional, segundo a ordem de importância descrita acima, excluindo-se o indicador 

“doação de recursos” (pergunta 10, do Anexo 07a).  

O gráfico na figura 23 a seguir foi criado a partir da frequência de citações de cada 

apoio, em cada nível de importância previamente definido na pergunta 09 do Anexo 07a, em 

livro EXCEL. 

 

Figura 23. Demonstração de outros apoios das Agências de Cooperação Internacional às OSCs no Semiárido 

brasileiro. Nota: elaboração o autor. As categorias de apoio destacadas pelos respondentes ao questionário, foram 

listadas, organizadas em ordem alfabética, contabilizadas e então filtradas e priorizadas em livro Excel para 

originar o gráfico acima. 
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Sugere-se, portanto, que os efeitos e ganhos políticos alcançados no que se refere às 

políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa, associadas ou “clientes” das redes 

sociotécnicas atuais, de cariz sustentável, têm origem na aposta que os idealizadores da “rede 

mãe”, a Rede PTA, fizeram a partir da gênesis de um projeto pioneiro e ousado de construção 

de conhecimento participativo nunca antes experimentado. Aqui é importante reforçar que o 

PTA-FASE sozinho jamais provocaria tais efeitos, e por isso listamos três outros fatores 

importantes para essas conquistas:  

i. a Rede PTA encontrou o “ambiente” das CEBs e das Pastorais Rurais, que já 

trabalhavam politicamente as bases dos STTRs e ACRs, tanto que não somente as redes 

de intercâmbio, mas também os CTAs estabeleceram-se tomando com referência estas 

bases; a ação da Rede PTA, participativa e aberta a outros atores sociais, permitiu a 

inclusão de organizações que já desenvolviam ações alinhadas com sua filosofia de 

atuação;  

ii. a aposta metodológica na comunicação, partindo da identificação, sistematização e 

difusão de experiências já existentes, tanto de boas práticas no campo das tecnologias 

alternativas e sociais, como no campo dos processos de organização social, permitiram 

à rede estabelecer e dar continuidade às relações interorganizacionais com o mundo 

académico e agências de desenvolvimento oficiais nacionais e do estrangeiro o que 

produziu efeitos transformadores nas formas de atuar das equipes; e, finalmente 

iii. a Cooperação Internacional fortaleceu processos de ação social e relações 

interorganizacionais, constituindo uma capacidade de ação e contribuindo forte e 

decisivamente para a emergência desse novo contexto que estamos vivendo ao qual 

chamamos, neste estudo de caso, de novo paradigma de convivência com o Semiárido. 

O fortalecimento se deu, principalmente com o aporte de recursos, mas também, embora 

em menor intensidade, trazendo sugestões de temas politicamente importantes, no 

contexto mundial, para a redução de pobreza e desigualdade social, a exemplo do tema 

“equidade de género”. 

Quanto à questão da influência nas mudanças em políticas públicas, as opiniões 

originadas das entrevistas não convergem totalmente. De maneira geral há dois vieses de 

opinião. Um primeiro é que as agências de cooperação internacional influenciaram 

indiretamente as mudanças em políticas públicas, no contexto do objeto deste estudo, mas de 

forma sutil, cuidadosa, como destaca um entrevistado de uma agência:  
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A cooperação internacional das agências não era muito ativa no campo das políticas públicas, 

inicialmente, e direcionava seus recursos para projetos. A incidência política se deu por 

influência dos próprios brasileiros e não de fora. Diferentemente do passado, atualmente 

organizações como GREENPEACE, ACTIONAID, OXFAM, mantém escritórios no Brasil e 

influenciam organizações brasileiras. Outras, como a ACI que trabalho, atua motivando 

parceiros a fazer incidência política no Brasil. Em minha opinião são 25 anos que mostram 

grande mudança, de facto, em muitas agências, mas, por influência dos brasileiros (E 12 ACI). 

Este depoimento retrata a situação do apoio entre os anos 1980 e final dos 90, quando 

este era, prioritariamente, financeiro. Mais à frente, e a partir do envolvimento pessoal de 

oficiais de programas, passaram a dar um tipo de contribuição direta, na área de gestão 

institucional, monitoramento e avaliação que qualificaram o trabalho das ONGs/OSCs, mas 

elas não trabalhavam diretamente com as famílias agricultoras, ficando tal tarefa sob a 

responsabilidade das organizações, nos territórios e municípios de sua atuação. No depoimento 

de um entrevistado sobre a atuação da agência OXFAM-GB no Semiárido, fica evidente que: 

a OXFAM-GB apoiava famílias agricultoras através de vários programas. Dois deles tiveram 

impactos mais diretamente relacionados com a ação de quatro OSCs: um foi o programa de 

gênero; e o outro foi o programa meios de vida sustentáveis (Livelihoods Programme) que, 

inclusive colocava diretrizes claras de apoio a grupos de mulheres e de jovens para dinamizar 

processos de produção e comercialização de alimentos e outros produtos da agricultura 

familiar, em feiras agroecológicas semanais, empórios ou ‘bodegas’ comunitárias com o 

objetivo de movimentar e fortalecer a economia local (E 16 CIQ). 

Em alguns momentos os esforços desenvolvidos pela agência citada, relacionados com 

a dinamização de processos locais de comercialização, somaram-se aos esforços do DED e da 

ICCO que, em alguns casos estabeleceram parcerias comuns e solidárias com OSCs no 

Semiárido brasileiro. Tais parcerias contribuíam para fortalecer mercados de circuito curto, 

principalmente as feiras agroecológicas enquanto estratégias de “valorização de mercados 

locais de pequenas cidades” (Jalfim, Rufino, Santiago, & Vidal, 2008, p. 23).  
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6.2.2. A perceção dos atores sociais no Semiárido sobre os Fóruns de Alto Nível 

de Eficácia da Ajuda Internacional ao Desenvolvimento. 

 

Uma das perguntas de investigação, considerada neste estudo, era se as ACIs e OSCs 

acompanhavam com frequência os referidos fóruns e deles obtinham as orientações que faziam 

avançar o seu trabalho conjunto?137 As evidências obtidas não confirmam tal suposição, no 

contexto desta investigação e sugerem que as OSCs tiveram pouco conhecimento, ou mesmo 

perceção, sobre a origem das “sugestões” de temas a serem considerados nos planos de trabalho 

e nos projetos institucionais de OSCs no Semiárido brasileiro. Perguntados se conheciam os 

referidos Fóruns, 19 dos 31 entrevistados disseram não conhecer; cinco já tinham ouvido falar 

no assunto, e apenas seis tinham conhecimento sobre o assunto.  

O conjunto de respostas sugere, face ao que foi investigado, que os oficiais de programas 

das agências parceiras pouco tratavam do caso, ou porque não tinham conhecimento, ou porque 

não era um assunto relevante para o âmbito de sua atuação no Brasil. De todas as pessoas 

entrevistadas, apenas duas conheciam o assunto com profunda compreensão, por estarem na 

academia e por estudarem o tema objeto de investigação. Dois entrevistados, staff de ACIs, 

afirmaram que outros colegas na agência é que detinham todo o conhecimento necessário para 

interagir com propriedade teórica e prática sobre o assunto. 

 Quanto à reação à pergunta no questionário on-line, o percentual de pessoas que conhece 

o assunto se altera o que se reflete nas respostas sistematizadas, como mostra o quadro a seguir.  

Quadro 11. 

Estado do conhecimento sobre os Fóruns de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda Internacional ao 

Desenvolvimento 

 Sobre os Fóruns de Alto Nível… 

Indicadores Conhece Não conhece Ouviu falar 

Respondentes à entrevista138 19% 65% 16% 

Respondentes ao questionário139 28% 49% 23% 

Percentual médio 24% 57% 19% 

Nota. Representado pelo percentual das pessoas entrevistadas e respondentes ao questionário. Elaboração do autor 

a partir dos dados do questionário on-line (Anexo 07a). 

                                                           
137 Tal pergunta deu origem à hipótese de trabalho H0, anteriormente elaborada e devidamente anotada do item 1.4. 

138 Informações elaboradas a partir do livro EXCEL “BD respondentes”, utilizando-se da contagem das informações filtradas. 

139 Informações originadas na figura 8 à página 94. 
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Os Fóruns, apesar de terem debatido problemas e políticas públicas para a redução de 

pobreza, com base nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, garantia de direitos e meio 

ambiente, entre outros temas globais, e terem ocorrido com uma frequência razoável, para um 

evento mundial, eram praticamente desconhecidos das OSCs brasileiras com atuação no campo 

da agricultura familiar no Semiárido. Esta afirmação é reforçada pelo que mostra o quadro 

acima: os valores percentuais atribuídos a quem conhece os fóruns são de 19% para os 

entrevistados e de 29% para os respondentes do questionário. 

A pergunta seguinte do questionário era se os fóruns tiveram alguma influência nas 

pautas de desenvolvimento do Semiárido brasileiro. O resultado está destacado na figura 9, à 

página 98, onde 77% das pessoas que conhecem os Fóruns afirmam que sim. 

Era esperado que os respondentes às entrevistas tivessem mais conhecimento sobre os 

Fóruns, já que são dirigentes, coordenadores, ou assessores, de OSCs e ACIs, o que não ocorreu 

no âmbito deste levantamento de dados e informações sobre o assunto, conforme se pode 

verificar nos dados sistematizados ao quadro 11. Vejamos o que disseram algumas pessoas 

entrevistadas sobre este assunto. 

 Um dos depoimentos obtidos confirma uma influência da cooperação internacional 

apenas no nível de temáticas, uma delas, a temática de género, influenciando o movimento de 

mulheres rurais no Semiárido: 

Para além do processo de redemocratização a cooperação internacional foi importante pra 

introduzir temas relevantes da agenda internacional que já trazia, por exemplo, essa exigência 

do trabalho com as mulheres. Algumas questões que vieram da conferência da mulher em 

Pequim (China), e de outras conferências do marco da ONU, também vão influenciar por aqui. 

Por exemplo o FIDA (Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura) assinou 

um convénio com o MDA no qual ele já colocava a exigência de trabalhar com o 

“empoderamento” de mulheres, inclusive para ONGs que não se constituem como feministas. 

Nas exigências do FIDA constava o uso de indicadores de género nos projetos, e também que 

se garantisse a transversalidade de género, matéria muito falada naquele período. … Lembro 

que a ONG feminista SOS Corpo fez formações patrocinadas pela Fundação Ford (EUA), pela 

NOVIB, pela OXFAM-GB e foi constituído um manual de género que passou a ser utilizado 

pelas organizações que tinham projetos no contexto do convênio FIDA/MDA (E 31 OSC). 

Outras duas pessoas abordam este assunto de forma mais direta. Para uma delas os temas 

iam surgindo, ano após ano, e as pessoas nas ONGs indagavam o porquê de terem que 
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considerar determinados temas nos projetos, estando, parte deles, até mesmo fora de suas 

agendas, e alheios às agendas dos movimentos sociais: 

Em alguns projetos as ideias foram nossas e em alguns casos a gente conseguiu conciliar os 

interesses e combinar as agendas. Para algumas agências isso era mais tranquilo, mas para 

outras não. Eu digo que em muito casos a gente direcionava as propostas, os projetos, para os 

perfis institucionais das agências. A gente direcionava propostas da organização política de 

mulheres para quem tinha perfil mais voltado para o trabalho de género; de feiras 

agroecológicas para quem tinha o perfil de fortalecimento de mercados. Na prática a gente 

buscava adequar as propostas e “afinar” para aquela perspetiva em que a agência estava 

colocando. … depois de um tempo a gente percebeu que as mudanças foram ocorrendo ano-a-

ano, meio que… sem a gente perceber. Quando a gente via já estava dentro do tema e tinha que 

se adequar para seguir em frente com o trabalho (E 21 OSC). 

Este depoimento faz uma relação com as agências internacionais parceiras de sua ONG 

mas não com os fóruns o que nos leva a sugerir que o assunto dos temas não era discutido com 

as ONGs, como diretriz ou ideia, oriunda dos Fóruns, mesmo que fosse assim tratado pelas 

agências na Europa140.  

Entretanto, a simples inclusão de temáticas implicava na necessidade de harmonização 

de agendas entre as ONGs (e redes atuantes no território), com as agências parcerias. Em alguns 

casos houve a formação de consórcios ou redes temáticas específicas, a tratar dos temas que 

surgiam no contexto das mobilizações sociais em torno das negociações de políticas públicas, 

como já citados os exemplos do consórcio ONGs/EED; da Rede Macambira; e, das redes de 

mulheres e agroecologia, em vários territórios, cada uma buscando fortalecer uma temática de 

seu interesse, o que justificava ainda mais a necessidade de harmonizar as agendas. 

Para outro dirigente de ONG, a partir de um certo momento, as exigências iam se 

tornando maiores no que se refere à gestão de projetos. As agências já não eram tão flexíveis e 

adotavam normas requeridas pelos governos de seus países. Na prática as agências 

incorporavam, cada vez mais, financiamentos governamentais. Mais uma vez o depoimento 

restringe-se à relação com as agências. Os Fóruns não são sequer mencionados. 

Uma boa parte dessas agências privadas estavam operando com dinheiro estatal e cada vez 

mais este dinheiro vinha com condições e tirando dessas organizações sua independência e 

autonomia para criar seus próprios “Termos de Parceria”, com uma variação de país a país, 

                                                           
140 Esta pessoa entrevistada revelou não conhecer os Fóruns bem como revelou também que tais fóruns não eram debatidos no âmbito das redes 

locais e territoriais de influência de sua ONG. 
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mas no geral havia uma tendência de enrijecimento, ou seja, … esses recursos vinham com um 

carimbo cada vez mais exigente, ao ponto que você começa a fazer projetos que podemos 

chamar “colchas de retalho”, ao invés do projeto macro. Ou seja, tem que recortar aspetos do 

projeto macro que se encaixem na filosofia da agência. Mesmo que a gente não saiba o que 

fazer com os aspetos recortados temos que garantir o financiamento (doação) (E 17 RST). 

Mas por outro lado, no âmbito das ONGs, há o reconhecimento de que em alguns casos 

os temas vindos de fora, a serem incorporados nos projetos, tiveram uma utilidade futura que 

não se percebia localmente …  

…a gente vivenciou um exemplo positivo em que nós fomos induzidos a trabalhar com crianças, 

por conta dos vínculos solidários com uma agência. E, o que era uma questão nova para nós 

se revelou uma grande oportunidade, porque hoje (2017), essas crianças que nós 

trabalhávamos há dez quinze anos atrás são dos movimentos de juventudes no Território. Elas 

é que incorporaram os movimentos de juventudes. São os novos líderes, estão assumindo os 

papéis, estão assumindo os sindicatos e todo o trabalho com a infância foi extremamente 

importante pra gente fazer uma aproximação com escolas, no debate da alimentação… ou seja, 

se a gente não fosse levado a trabalhar isso há 15 anos atrás, se não fosse esse 

condicionamento, não teríamos atualmente uma atuação tão bem qualificada a partir das 

juventudes. Nós encaramos… (transformamos) o que parecia ser um incômodo numa 

oportunidade e estamos “colhendo bons frutos” … e é assim também com outras ONGS. Umas 

aproveitaram mais, essas oportunidades; potencializaram os processos; outras fazem o mínimo 

para viabilizar o recurso e não há desdobramentos. Depende da entidade (E 22 RST). 

Um depoimento, entretanto, assume uma importância para a problematização desta 

questão da influência dos fóruns no trabalho das ONGs no Brasil, através das agências. 

Perguntada sobre tal processo de influência uma pessoa entrevistada responde: 

Sim! Os fóruns, coordenados pela OCDE, orientam os governos que estão dentro da OCDE. 

quando você apresenta um projeto, por exemplo pra UE, ou ligado a algum governo europeu, 

então eles vêm negociar também dentro da UE. Então tem que atender àquela… a toda aquela 

agenda. Não pode ser uma coisa tão à margem. E é só aquela agenda? Não! Olhando para as 

agências ecuménicas [ONGD], p.e. como Pão para o Mundo [alemã], … as agências resistem. 

Elas têm uma missão. São cristãs, … mas são muito pressionadas pelos governos. Pressionadas 

pela UE, se você pega o caso da Holanda, as agências sofreram grande pressão do governo 

[holandês], muito mais liberal que o governo alemão. Isso tudo influencia (E 26 ACD). 

Duas questões emergem deste depoimento.  
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A primeira refere-se à influência formal estabelecida pelos fóruns, a partir da agenda 

OCDE, enquanto agenda global a ser tratada no mundo inteiro. Refere-se ao facto de que os 

grandes temas debatidos nos fóruns influenciaram as agências internacionais, mudaram suas 

pautas e ajustaram suas prioridades, talvez mais pela pressão dos governos em seus países, do 

que por vontade delas próprias. Estas, por sua vez, influenciaram as ONGs no Semiárido, as 

quais, frequentemente, viam-se envolvidas em temas que até nem tinham pensado antes 

trabalhar. As pessoas entrevistadas que aprofundaram este assunto, disseram que na maioria 

dos casos a influência das agências foi positiva.  

A segunda questão refere-se à influência direta das ONGs, porém, através das dinâmicas 

sociais que caracterizam as ações sociais em rede, fortalecidas pelos movimentos sociais e 

sindical. É a influência nos conselhos, fóruns e arenas políticas de debate, diretamente nos 

temas importantes para a agricultura familiar, como: segurança alimentar e nutricional, género, 

assistência técnica e extensão rural, e mudanças climáticas, só para evidenciar alguns exemplos. 

 

6.2.3. Contribuições da cooperação internacional à formação de quadros técnicos: 

elementos de transformação social. 

 

Um conjunto de agências não governamentais europeias teve grande importância no 

suporte à formação de quadros técnicos das ONGs, facto este destacado aqui como fator de 

influência. Direta ou indiretamente tal trabalho refletia, de alguma forma, numa constante tarefa 

de influenciar atores sociais locais (da comunidade ao território). É assim que a OXFAM-GB, 

através do seu Programa Meios de Vida Sustentáveis, mantido como programa de 

desenvolvimento local de alternativas para a sustentabilidade de experiências produtivas, nos 

anos 1990 - 2000, influenciou organizações não governamentais locais, por exemplo, na 

temática de gênero (Castello Branco, 2009).   

As ONGD, ou Agências de Cooperação Internacional, envolvidas assumiram, 

reconhecidamente, interesses comuns às organizações brasileiras para construir os acordos 

necessários ao apoio aos movimentos, redes e organizações da sociedade civil, nomeadamente, 

aos interesses das ONGs, assimilados a partir das redes de fortalecimento da Agricultura 

Familiar, das quais participavam. Os interesses eram nos campos da redução da pobreza e 

desigualdade social, meio ambiente, segurança alimentar e governança de políticas para a 

Agricultura familiar (E 14 SIQ). 
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Outro depoimento destaca a cooperação internacional bilateral envolvendo um projeto 

do governo brasileiro como marco de grande importância para a formação em género e o avanço 

concreto da temática, com a conquista de direitos pelas mulheres agricultoras, mesmo em 

organizações mistas, não feministas, de assessoria à agricultura familiar. 

Pensando nos marcos históricos de conquistas das mulheres agricultoras… o projeto Dom 

Helder (Camara) de atuação nas regiões semiáridas do Brasil, trouxe, junto com o FIDA, a 

exigência de que houvesse uma transversalidade de gênero, nas ações, porque o PDHC era 

parceiro do FIDA e a formação em género era também uma exigência do movimento de 

mulheres. Este é um marco importante de contribuição da cooperação na formação dos quadros 

técnicos na temática de género, mas claramente falando, por determinação e influência da 

cooperação (E 31 OSC). 

Como outros, este depoimento não deixa claro se a demanda da inclusão do tema género 

nas ações do PDHC e ONGs parceiras, vem da orientação dos Fóruns de Alto Nível já 

anteriormente mencionados. 

A tradição dos intercâmbios de experiências e conhecimentos, bem como a relação com 

a academia, buscando tornar mais participativos os processos de formação das equipas técnicas, 

também surgem a partir da atuação da Rede PTA no início dos anos 1980. Esta parece ser uma 

das iniciativas que vieram a contestar os paradigmas da Revolução Verde e do Combate à Seca, 

efetivando o enfrentamento dos problemas técnicos relacionados com a perda de fertilidade 

natural dos solos, bem como pela diminuição da agro-biodiversidade, em razão do uso intensivo 

e da utilização cada vez maior de sementes comerciais (híbridas) nos sistemas de produção, 

causando uma eliminação contínua das sementes crioulas (tradicionais) na comunidade. Estes 

dois problemas, entre vários outros, parecem ser os maiores responsáveis pelo surgimento do 

maior de todos os problemas: a perda de conhecimento sobre o manejo sustentável dos recursos 

e dos sistemas locais de produção. 

Os diversos cursos promovidos pela Rede PTA (Pedologia, Manejo de Caatinga, 

fertilidade de solos, produção orgânica, manejo de agroecossistemas, manejo de água, 

desenvolvimento rural, extensão e comunicação rural, etc.) no Semiárido brasileiro 

mobilizaram profissionais, acadêmicos e investigadores141 e contribuíram para a formação de 

assessores/as de OSCs, bem como de lideranças dos movimentos sociais e sindical. 

                                                           
141 Alguns profissionais, académicos e investigadores citados na literatura e por entrevistados: Miguel Altieri, François Molle, Allain Ruellan, 
Camila Montesinos, João Ambrósio de Araújo-Filho, Clara Nichols, Inesita Araújo, Jean Phillipe Tounneau, Eric Sabourin, Manoel Baltasar 

Costa, Claire Bernard (Mattos, 2017; Weid, 1988a). 
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Embora a maior parte dos profissionais e académicos convidados pela Rede PTA fossem 

europeus, formados em escolas europeias, marcavam presença também alguns brasileiros. 

Todos possuíam uma visão diferente sobre desenvolvimento, ou faziam algo diferente do 

padrão dominante de desenvolvimento. Vejamos três exemplos:  

i) Prof. Doutor João Ambrósio de Araújo-Filho: investigador doutorado pela 

Universidade do Arizona (EUA) com pós-doutorado na Universidade de Cambridge (UK), 

trabalhava a fertilidade de solos e o incremento qualitativo e quantitativo de pastagem nativa, a 

partir dos ciclos naturais de matéria orgânica, água e energia na parcela e baixo uso de insumos. 

Desenvolveu, junto com ONGs, experimentos sobre pastagem nativa e ministrou cursos 

práticos de manejo de vegetação que mudaram a forma dos assessores desenvolverem os 

projetos e propostas de melhoramento das pastagens no Semiárido;  

ii) Prof. Doutor Alain Ruellan: investigador francês, especialista em solos aplicou um 

método de análise das propriedades e qualidade dos solos que envolvia um diagnóstico sobre a 

história, a estrutura física e o teor de matéria orgânica a partir da observação do perfil do solo 

em trincheiras. Utilizava uma escala de cores de solo, indicadora de características edafo-

morfológicas e de fertilidade. A partir desta análise ele indicava os manejos corretos visando à 

manutenção e aumento da fertilidade e conservação das propriedades físicas dos solos agrícolas. 

Ministrou dezenas de cursos para técnicos de ONGs, pelo país, incluindo o Semiárido;  

iii) Profa. Doutora Camila Montesinos, investigadora chilena Centro de Educación e 

Tecnología (CET) especialista em biologia de solos, discutia, principalmente, a necessidade de 

se manter o “solo vivo” como um importante fator de manutenção da fertilidade natural. 

Ministrou dezenas de cursos no país, a convite da Rede PTA nos anos 1980. 

Tais cursos promovidos pela rede tinham uma característica comum: a valorização do 

conhecimento dos alunos como um fator-chave para o aprendizado, o que sugere que a rede 

adotou como principal critério escolher profissionais da academia que, além do conhecimento 

e especialidade acumulasse experiência de trabalho diferente do padrão oferecido oficialmente 

pelas universidades e centros de investigação a que pertenciam. Os cursos, por esta razão, 

assumiam um perfil de encontros de troca de conhecimentos, não só pelo cariz prático com que 

eram ministrados, mas também pela própria postura pedagógica de seus ministrantes. E, 

portanto, uma das contribuições desta iniciativa da Rede PTA é, fundamentalmente, 

pedagógica. 

Dentre todas as estratégias de capacitação e formação nenhuma se compara ao poder 

dos eventos de intercâmbio de informações e conhecimento, como atividade pedagógica 
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participativa. Os intercâmbios foram momentos de alta relevância para a transformação social, 

quando propostos e executados sob a ótica da equidade e da valorização dos saberes, 

principalmente aqueles resultantes das experiências locais inovadoras (Garcia, 2013; Paranhos 

et al., 2007; Porto, 2016; Schmitt, 2013, 2016).  

Os eventos de intercâmbio proliferaram pelas áreas de atuação de ONGs e redes, no 

Semiárido, tendo como motivação principal a difusão de conhecimento construído de forma 

participativa. Tais intercâmbios só foram possíveis por conta das relações interorganizacionais 

construídas, no âmbito das redes sociotécnicas,  cuja inspiração vem do movimento campesino-

a-campesino largamente difundido na América Central, nomeadamente em Nicarágua e México 

(ESPIGAS, 2006). As visitas de intercâmbio não bastavam. Entusiasmo e motivação para 

conhecer novas experiências de êxito, feitas por pessoas iguais, exigia o domínio das 

ferramentas de comunicação por camponeses e camponesas e das estratégias utilizadas pelos 

facilitadores e facilitadoras (ESPIGAS, 2006). 

Petersen e Silveira (2007) realçam dois aspetos creditados ao movimento campesino-a-

campesino na Nicarágua: 

i) o protagonismo dos agricultores na condução dos eventos de formação agroecológica, 

estabelecendo relações horizontais de agricultor-a-agricultor; b) o papel exercido por uma 

organização de agricultores familiares (UNAG142) na coordenação nacional de ações de 

incentivo à experimentação camponesa (p. 108). 

Motivados pela dinâmica social resultante de sua ação conjunta nos territórios do Sertão 

do Pajeú (PE) e Alto Oeste Potiguar (RN), a ONG Diaconia e a agência de cooperação 

internacional AIN promoveram entre os anos de 2011 e 2013, três intercâmbios de informações 

e conhecimentos de cariz agroecológico, mobilizando assessores técnicos dos países com 

atuação da AIN (a ex. de Haiti, Tanzânia, Angola, Brasil e Vietname). Os intercâmbios 

viabilizaram a vivência dos assessores técnicos em experiências de boas práticas na agricultura 

familiar nos dois territórios supracitados, como explicitado no quadro a seguir.  

  

                                                           
142 UNAG – (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua) Nicarágua. 

http://alianzaagroecologia.redelivre.org.br/mapa/unag/
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Quadro 12. 

Breve história do intercâmbio de conhecimentos no contexto da atuação da ONG Diaconia em parceria com a 

agência internacional Ajuda da Igreja Norueguesa e o Projeto Dom Helder Camara. 

 

          Durante os intercâmbios foram visitadas experiências: de produção agroecológica em hortas, quintais 

produtivos, entorno das casas, roçados, pastagens e campos de forragens; Produção de rapadura (uma espécie 

de “tijolo” resultante do cozimento do caldo de cana-de-açúcar), produção de farinha de mandioca, produção 

de pães em padaria comunitária rural; captação e utilização de água de chuvas em cisternas, para beber e 

cozinhar e para a irrigação de pequenos cultivos agroecológicos com produtos de alimentação e geração de 

renda; organização comunitária de famílias, de grupos de mulheres e de jovens; comercialização em feiras 

agroecológicas, na comunidade e em outros espaços rurais e urbanos do município; comunicação e 

compartilhamento de informações e conhecimento agroecológico. 

Estes intercâmbios enquanto espaços de aprendizagem, produziram efeitos interessantes:  

i. O grupo de assessores da Tanzânia introduziu naquele país a ideia da feira agroecológica visando à 

eliminação dos atravessadores (intermediários) priorizando a venda direta aos consumidores;  

ii. Para o Haiti levaram a ideia das tecnologias sociais (antes chamadas de tecnologias alternativas) 

como técnicas mediadoras do processo de transição de sistemas convencionais, tradicionais e 

modernos, para a agroecologia; 

iii. Para Angola levaram a ideia das cisternas como tecnologias de acumulação de água da chuva em 

áreas remotas. Neste caso criou-se uma dinâmica própria de intercâmbio entre a ONG Diaconia e 

três organizações parceiras da AIN para viabilizar as ações práticas planejadas; 

iv. Com a equipa do Vietname trocou-se experiências na área de energias alternativas com foco na 

produção de gás através de biodigestores familiares; e, 

v. O caráter pedagógico destes intercâmbios ficou evidente durante os exercícios de reflexão sobre a 

importância das dinâmicas participativas de diagnóstico, planeamento, monitoramento e avaliação 

das atividades realizadas por todas as equipas. 

          Estes cinco exemplos ilustram a riqueza do processo de intercâmbio internacional, apoiado pela AIN e 

ONG Diaconia, inclusive pelo facto de que metodologias participativas (de RRA, PRA, PLA, Diagnósticos 

Participativos, Leituras de Realidade, etc.) vieram à tona. Guardando as devidas diferenças e intensidades de 

abordagem trabalhadas por cada um dos grupos, este foi um fator-chave, no debate sobre a eficácia dos 

eventos de intercâmbio enquanto métodos de aprendizagem. 

 

 

É importante também lembrar que esta dinâmica de intercâmbio, exposta no quadro 12, 

de forma mais horizontalizada e participativa, vem sendo testada e ajustada desde que a Rede 

PTA decidiu desenvolver uma estratégia de aprendizado coletivo, com base na comunicação 

rural e educação popular, diferente do que fazia a extensão rural oficial, rompendo aos poucos, 

mas de forma consistente, com o paradigma da transferência de tecnologias e conhecimentos, 

dos técnicos para os agricultores. 

 

6.3. Entraves e Ameaças à Continuidade das Contribuições: Fragilidade e 

Dependência da Sociedade Civil no Semiárido 

 

Neste resultado analisamos os riscos e entraves para a continuidade das conquistas 

obtidas a partir da ação da sociedade civil no Semiárido, no que se refere à contribuição para o 

fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, pela influência em políticas públicas, bem 

como as ameaças à sua autonomia institucional. 
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A recolha de evidências oriundas das entrevistas e dos questionários, revelaram que os 

riscos existem e são vários: parte deles são externos à sociedade civil (retirada de recursos, tanto 

do governo, quanto das agências), mas parte, também são internos (insustentabilidade 

institucional e financeira). Pela dificuldade de separar uma dimensão da outra, analisemos as 

duas, conjuntamente, atentando para as relações de dependência entre uma e outra. 

Iniciando por um depoimento de um dirigente de OSC que aborda o campo das 

alternativas a partir das quais o trabalho se expressa socialmente. Citando San Tiago Dantas143 

ele afirma que 

a pior situação que você pode colocar para um grupo social é a de lhe tirar as alternativas. É 

deixá-lo sem alternativas. Eu acho que o movimento social hoje está sem alternativas. Pode até 

surgir, mas eu acho que no nosso horizonte imediato não há alternativas (E 23 OSC). 

Este depoimento refere-se ao facto de que o Governo Federal atual144, empossado em 

agosto de 2016, minimizou apoios, extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

desvalorizou e desestimulou a participação da sociedade civil nos Conselhos de debate sobre 

políticas públicas145 segundo 12 dos 31 entrevistados. O problema é que tal gesto quebrou um 

ciclo de conquistas que se estabeleceu desde meados da década de 1990 e que havia imprimido 

um ritmo de influência positiva melhorando a qualidade de vida de milhões de famílias 

agricultoras, atingindo o seu auge em 2011. 

Um outro depoimento, agora de um coordenador de programa de agência internacional, 

revela a dificuldade atual de se tomar decisões políticas e expõe a situação de perda de espaços 

nas arenas de decisão, por parte da sociedade civil: 

Eu não sei se você acompanha essa discussão internacional do chamado ‘shrinked space’. Quer 

dizer que … os espaços democráticos estão se deteriorando a nível internacional, né?... Mas 

acho que se a gente for pegar o exemplo do Brasil, no caso do governo do Partido dos 

Trabalhadores, com todas as limitações e problemas, mas era um espaço onde muito mais se 

podia pensar em algum tipo de subsidiariedade, ou complementaridade, ou ação política mútua 

entre o campo governamental e o não governamental. Num caso de governo como o atual a 

                                                           
143 Em referência ao brasileiro Francisco Clementino de SAN TIAGO DANTAS, que foi Deputado Federal nas Legislaturas 1959-1963 e 1963-
1967. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1911. Advogado, jornalista e professor. Membro ativo da Ação Integralista 

Brasileira entre 1932 e 1938. Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/discursos-em-

destaque/serie-brasileira/decada-1960-69/biografia-san-tiago-dantas. Acesso em: 30/11/2017. 

144 Governo Federal empossado na tarde de 31 de agosto de 2016 com a posse do Vice-Presidente em substituição à Presidente eleita diretamente 

pela população, em outubro de 2014. 

145 O desestimulo não foi exclusividade dos conselhos ligados à Agricultura Familiar e Camponesa, mas atingiu a todos aqueles que 
desempenhavam papel político no processo social de garantia de direitos da população mais empobrecida e das minorias (L. M. de Mattos, 

2017), independentemente da temática ou do setor de governo que representava. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/discursos-em-destaque/serie-brasileira/decada-1960-69/biografia-san-tiago-dantas
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/discursos-em-destaque/serie-brasileira/decada-1960-69/biografia-san-tiago-dantas
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situação é muito mais de resistência. Ou se há alguma cooperação ela tem que ser pensada 

muito bem do ponto de vista estratégico, para não se tornar uma coisa ingênua, né? (E 06 ACI). 

Este depoimento revela também uma situação de perda de espaço da sociedade civil 

também no caso do Brasil, incluindo o Semiárido. É o que outro entrevistado chamou de falta 

generalizada de alternativas. E para ilustrar esta afirmativa trazemos o caso da organização do 

IV Encontro Nacional de Agroecologia. Às vésperas de realizar o referido encontro a sociedade 

civil brasileira, dedicada ao desenvolvimento da agricultura familiar sustentável, lança mão de 

campanhas de fundraising via redes sociais eletrônicas, bem como de outros artifícios como a 

hospedagem solidária e o compartilhamento de deslocamentos para torná-lo factível. Os outros 

três ENAs, foram outrora financiados, parte pelo Governo Federal (GF), parte pela cooperação 

internacional. 

Com a retirada do Governo Federal, e a saída do país de parte das agências de 

cooperação, as redes agroecológicas nos estados sobrevivem a partir do apoio das poucas ACIs 

que permanecem e da iniciativa privada. O Encontro Baiano de Agroecologia, preparatório ao 

IV ENA, só foi realizado porque a Coordenadoria Ecuménica de Serviços (CESE) e a Terre des 

Hommes Suisse com a participação do Governo do Estado da Bahia (do Partido dos 

Trabalhadores), assumiram o apoio financeiro necessário para o evento acontecer.  

No caso da ASA, que foi conquistando recursos do Orçamento Geral da União (OGU) 

desde 2006 (R$ 6,3 Mi), conseguiu estabilizar os repasses anuais em torno de R$ 93 Mi, entre 

2007 e 2011 e em seguida consegue aumentar os repasses, atingindo o máximo de R$ 324,7 Mi 

em 2014. Em 2015 e 2016 os repasses diminuem para cerca de R$ 118 Mi, em média, e, em 

2017, caem para R$ 19 Mi. A evolução e a queda dos repasses da OGU para a AP1MC, no 

período citado, pode ser observada na Figura 28 do Anexo 08. 

Mas os cortes de verbas oficiais para programas relacionados com a ação 

interorganizacional da sociedade civil atinge outros programas, conforme um longo depoimento 

de um entrevistado falando sobre os entraves e ameaças à continuidade dos avanços e 

conquistas obtidas com os esforços da sociedade civil: 

Só pra teres uma ideia, com a mudança de governo em junho de 2016, houve uma inversão das 

prioridades do governo brasileiro para os investimentos públicos e isso significa dizer que 

efetivamente houve uma diminuição dos recursos para a agricultura familiar como um todo. O 

conjunto de políticas e programas destinados à ação com a agricultura familiar, com 

agroecologia, com a convivência com o semiárido, sofreram cortes orçamentários, nos 

instrumentos que operam as políticas para o setor … Sofrearam mudanças significativas: só 
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pra se ter uma ideia o que está previsto no orçamento de 2018, para o PAA, é R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). Um programa que tem uma envergadura (importância) fantástica do ponto 

de vista da segurança alimentar e da capitalização da agricultura familiar, já que o PAA 

compra dos agricultores familiares e doar a instituições públicas (escolas, hospitais, creches, 

etc.) que precisam de alimentos. Isso não dá para nada! Foi um corte significativo nos recursos 

que chegavam para os agricultores. Para a ATER agroecologia146 não tem previsão de recursos 

de novas chamadas … o que é um retrocesso significativo pois 60 mil famílias deixarão de ser 

atendidas, só no projeto que minha organização coordenava. Imagine que para o ano de 2017 

foram previstos 240 Milhões de reais no orçamento do programa de cisternas, mas desse total 

liberados menos de 20 milhões de reais e para 2018 previstos os mesmos 20 milhões. Tudo isso 

significa uma caída brusca das prioridades da ação do Estado pra agricultura familiar (E 32 

RST). 

O depoimento acima chama a atenção para diferentes aspetos relacionados com os riscos 

e ameaças de continuidade do desempenho do papel da sociedade civil influenciando políticas 

públicas. Entretanto, dois pontos importantes podem ser priorizados como destaque:  

O primeiro refere-se à fragilização de várias conquistas protagonizadas pela sociedade 

civil no campo do empoderamento das famílias agricultoras, as quais movimentaram economias 

locais através do P1MC, PAA, PNAE, ATER agroecologia, e outros programas não citados. 

Tais programas injetam recursos que priorizam a aquisição de materiais para infraestruturas no 

mercado local (município), pagam vários serviços também fornecidos localmente, pagam 

salários de técnicos que vivem no município (em alguns casos nas comunidades locais), pagam 

pedreiros e ajudantes, bem como donos de animais de tração, proporcionam trabalho a pessoas 

que possuem pequenos veículos nos povoados (aldeias) e nas comunidades rurais. Ou seja, 

movimentam a economia local.  

Mesmo que em valores pequenos, estes terminam sendo importantes num contexto em 

que as oportunidades de ingressos de renda são poucas: aposentadoria (reforma) rural (pessoas 

mais idosas); Programa Bolsa Família (para compra de alimentos) e outros programas de 

distribuição de renda que também estão sendo retirados pelo governo atual. Isto é, neste 

contexto os programas que geram trabalho, a exemplo do P1MC, P1+2, PAA e PNAE, eram 

uma mais valia preciosa para incrementar ingressos e melhorar a situação financeira de famílias 

pobres. Uma oportunidade para as pessoas que não tinham anteriormente.  

                                                           
146 Programa de assistência técnica e extensão rural operado prioritariamente por ONGs. 
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O outro ponto importante é fragilização na produção de alimentos e, consequentemente 

o aumento da insegurança alimentar, um assunto que, entretanto, será aprofundado mais adiante 

neste mesmo capítulo.  

Segundo nove entrevistados, cinco deles representantes e ex-representantes de agências, 

a saída das ACIs foi um equívoco no contexto em que aconteceu, justamente por deixar o país, 

com o argumento de que a partir do exercício de poder de um governo democrático e popular 

2003-2015), todos os problemas de investimento em setores populares visando ao 

“empoderamento” das minorias e populações empobrecidas, estariam resolvidos. 

Neste meio tempo, afirma um entrevistado que:  

as próprias ONGs de desenvolvimento no Brasil, não cuidaram de sua própria sustentabilidade 

para dar continuidade ao trabalho de promoção da sustentabilidade financeira e resiliência da 

Agricultura familiar e camponesa e proceder às mudanças essenciais para a transformação 

social deste setor produtivo E 07 CIQ.  

Vejamos as evidências. 

O gráfico apresentado na Figura 24, à página 244, a seguir representa a opinião de 57 

respondentes em reação às duas últimas perguntas do questionário (Anexo 07a) aplicado, que 

tencionavam obter a opinião de profissionais de ONGs e redes sociotécnicas, do Semiárido 

brasileiro, sobre os entraves e ameaças às conquistas da sociedade civil organizada, no que se 

refere às políticas públicas para a agricultura familiar. Na penúltima constava: “você acha que 

houve (ou há) entraves e/ou ameaças para a continuidade da influência das ONGs, redes e 

movimentos sociais nas políticas para a agricultura familiar e camponesa no Semiárido 

brasileiro?”, cujas opções de respostas objetivas eram: sim, não, talvez, não sabe; e, a última 

pergunta, em sequência, era: “Se você respondeu ‘SIM’, ou ‘Talvez’, na pergunta anterior, 

quais seriam os três principais entraves e/ou ameaças, em sua opinião?”.  

As três respostas de cada respondente eram livres e não apresentaram hierarquia entre 

elas ou sequência de importância. Nem todos os respondentes deram três respostas e alguns 

listaram mais de três respostas. Quando somadas, totalizaram 156 respostas à pergunta, as quais 

foram transferidas para livro EXCEL, e, posteriormente, listadas em sequência simples. Em 

seguida procedeu-se a um exercício de padronização em duas etapas: na primeira etapa fez-se 

o agrupamento das respostas pela obviedade de seu conteúdo; e, na segunda etapa, pela 

aproximação de seu conteúdo aos grupos de conteúdos já formados, procedimento que gerou 

uma segunda coluna de células ao lado. Em seguida, os conteúdos da segunda coluna foram 

filtrados (eletronicamente) em duas camadas de priorização e agrupamento de termos comuns, 
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obtendo-se, como resultado final, 12 causas dos entraves e ameaças. A figura 24 a seguir, sob 

análise, nos mostra que as seis primeiras causas (pela regra de Pareto) devem ser priorizadas, 

pois elas, juntas, são responsáveis por 80% dos entraves e ameaças às conquistas a que se refere.  

Olhando para as causas, individualmente podemos dizer, face ao que foi investigado, 

que somente na causa “Desmobilização da Sociedade Civil (SC) organizada” é possível 

interferir a partir da própria sociedade civil com (re)mobilização de seus diferentes atores 

sociais. As cinco outras, à esquerda, são intrinsecamente ligadas à esfera de governo, algumas 

diretamente relacionadas com o parlamento, e sobre as quais a sociedade civil não possui 

qualquer governança, a não ser o requisito da pressão social para imprimir mudanças.   

Continuando a aplicação da regra de Pareto, as seis causas à direita, juntas, são 

responsáveis por apenas 20% dos entraves e ameaças, já citados anteriormente, e, por esta razão 

podem ser tratadas com prioridade secundária, enquanto grupo de causas. Dentre as seis, apenas 

a “Insustentabilidade financeira das ONGs” é que pode ser trabalhada diretamente pela SC, por 

exemplo a partir de uma atitude de busca de recursos para resolver o problema mencionado 

sobre a insustentabilidade. As outras cinco causas citadas só podem ser modificadas, em tese, 

a partir de grandes protestos e mobilizações sociais associadas à recetividade governamental.  

 

 

Figura 24. Causas dos entraves à continuidade dos avanços alcançados em políticas públicas para a Agricultura 

familiar e camponesa, segundo profissionais de ONGs atuando no Semiárido. Nota elaboração do autor. 
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As pessoas entrevistadas não conseguem ver as instâncias do governo atual atendendo 

às exigências da sociedade civil, para (re)criação de um novo MDA, para demissão do 

Presidente, ou mesmo para a retomada dos investimentos oficiais nos programas de 

fortalecimento da agricultura familiar, incluindo o apoio às organizações de assessoria. Esta 

opinião é corroborada pelos autores Mattos (2017) e Petersen e Silveira (2017). Estes últimos 

investigadores afirmam que foi interrompido um período de inovação das organizações ligadas 

ao desenvolvimento rural no país, desde a promulgação da Constituinte de 1988 até a deposição 

da Presidente eleita em 2016.  

 Duas observações sobre a interpretação da Figura 24 ainda são necessárias: i) os 

resultados refletem a opinião de um universo de respondentes focados no trabalho com 

agricultura familiar e camponesa no Semiárido do Brasil, o que pode não corresponder a 

realidades analisadas por outro grupo de respondentes, na mesma região, que tenha foco em 

outra temática. Muito provavelmente outras causas tomariam o lugar das que foram destacadas 

nesta análise; e, ii) determinadas causas podem assumir importância isolada das demais, 

independente de estar num ou noutro grupo de prioridade. As observações dependem do 

contexto, do grupo de respondentes, do problema e do fenómeno analisado. 

A maioria das pessoas entrevistadas citaram a demissão da Presidente Dilma Rousseff 

pelo Congresso Nacional, conhecido como golpe parlamentar de 2016 (Mattos, 2017), como o 

principal motivo para a completa desestruturação das políticas públicas de apoio e 

fortalecimento da Agricultura familiar e camponesa, no Brasil. A extinção do MDA e da 

Ouvidoria Agrária, em 2016, representou o primeiro sinal de desmonte das políticas públicas e 

programas governamentais (Mattos, 2017) destinados àquele setor produtivo. O autor refere-se 

à extinção daquele ministério como um “retrocesso político” para a agricultura familiar e 

camponesa, antes um aliado, principalmente na fase em que contou com a colaboração de 

profissionais oriundos das OSCs, como é reforçado pelo depoimento de um gestor de ONG: 

Muitos dos processos que facilitaram o acesso a programas, projetos e recursos do governo 

federal, pela Agricultura familiar e camponesa foram conduzidos por profissionais, no MDA, 

que antes estiveram em organizações da Sociedade Civil, apoiadas por agências de cooperação 

internacional (E 02 OSC). 

Outro profissional de uma rede destaca também o caráter de recetividade do Estado 

como um fator positivo para a influência em políticas públicas, mas também em programas e 

projetos disponibilizados pelo Estado. Obviamente é importante ter um Estado recetivo às 

propostas trazidas pela sociedade civil para que os avanços se tornem mais efetivos e reais no 
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contexto do fenómeno social estudado. Mas não é só isso. É necessário que as arenas de debate 

político funcionem como centros de controle social das políticas públicas, programas e projetos 

e, assim, possam ser a garantia de que os recursos sejam direcionados para as comunidades 

mais carenciadas. Vejamos o que diz um entrevistado a este respeito: 

Um fator a considerar na relação Estado/Sociedade é a recetividade do governo às propostas 

da sociedade civil. Precisamos reconhecer que no governo do PT, por mais problemas e 

contradições que tivesse, por ser um governo de coalizões, havia um espaço para o campo 

popular democrático dentro do governo assim como, da mesma forma, havia para o 

agronegócio e para um centro direita conservador. Quando se instalou em 2003, este governo 

levou para os quadros técnicos, profissionais militantes das organizações e dos movimentos 

sociais, … profissionais também abertos às mudanças, à uma construção política que nem 

sempre foi fácil, … mas, mesmo assim, tenho que repetir que alguns avanços nas políticas 

públicas foram resultado dessa maior abertura e recetividade de pessoas dentro do governo, às 

propostas da sociedade civil. Outro fator importante foram os mecanismos que permitiram 

esses avanços, a exemplo dos Conselhos. O CONSEA e o CONDRAF foram dois espaços 

importantes de diálogo entre Sociedade Civil e Estado. Neste sentido, dois exemplos muito 

concretos foram o PAA e o Programa de Cisternas. A discussão e os processos decisórios sobre 

ambos passavam por dentro do CONSEA: definição de recurso, destino dos projetos, como 

seriam os projetos, etc. Mas, certamente, se não tivesse pessoas abertas a essa construção e a 

esse diálogo não teríamos avançado (E 32 RST). 

O depoimento acima nos provoca a refletir sobre a relação entre a situação de Fome e 

pobreza de parte da população e as políticas de Estado para enfrentá-la. Todas as medidas 

tomadas pelo governo entre 2003 e 2015 para diminuir pobreza, incluindo a pobreza rural, 

mesmo que tenham apresentado falhas, mesmo que não tenham sido ações prioritárias em 

relação ao investimento total na agricultura do país, tais medidas foram suficientes para retirar 

o Brasil do Mapa da Fome da FAO147 em 2014, quando apenas 3% da população sofria de 

restrição alimentar severa148. O depoimento seguinte revela uma preocupação com a situação 

de retorno da pobreza ao país, a partir das ameaças e entraves analisados acima. 

É… um dos receios nossos, das ONGs de assessoria à agricultura familiar e camponesa, da 

ASA, da ANA (enquanto redes), é o aumento dos dados da fome no Brasil. Há um relatório 

                                                           
147 O Mapa da Fome, elaborado em 2003, tomou como parâmetro o valor da cesta básica familiar para definir o número de famílias cuja renda 

não é suficiente para adquiri-la (Wanderley, 2014). 

148 Se um país possui 0 a 5% de sua população total sofrendo restrição alimentar severa, ele está fora do Mapa da Fome da FAO, segundo José 
Graziano da Silva, Presidente daquela agência oficial de desenvolvimento da ONU, em Roma. Fonte: https://www.dn.pt/mundo/interior/crise-

economica-pode-voltar-a-colocar-brasil-no-mapa-da-fome---fao-9104110.html. Acesso em 13.06.2018. 

https://www.dn.pt/mundo/interior/crise-economica-pode-voltar-a-colocar-brasil-no-mapa-da-fome---fao-9104110.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/crise-economica-pode-voltar-a-colocar-brasil-no-mapa-da-fome---fao-9104110.html
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recente FAO que regista um aumento da população com insegurança alimentar em cerca de 

4% para a América Latina e o mesmo índice acompanha o Brasil de 2015 pra cá. Ou seja, há 

um receio nosso de que essa mudança de prioridades faça o país voltar a dados alarmantes 

sobre essa questão da fome, e no semiárido de forma especifica, considerando que sempre 

foram as populações mais desassistidas pelo Estado (E 32 RST). 

 

6.4. Agricultura Familiar e Sustentabilidade no Contexto Local: Melhores 

Práticas e Transição para a Agroecologia 

 

A sustentabilidade de processos de produção da agricultura familiar não é alcançada 

apenas pelo uso de várias práticas agrícolas e pecuárias, mesmo que estas sejam as melhores 

práticas de produção de alimentos e outros produtos. Um fator determinante para a promoção 

da sustentabilidade é o conhecimento sobre os sistemas e subsistemas de produção da 

agricultura familiar que contribuam para manter e melhorar a fertilidade dos solos e a 

biodiversidade, contribua para a produção permanente, estável, e em níveis que satisfaçam as 

necessidades alimentares das famílias e tenham mercado garantido, gerando renda, mesmo que 

em níveis locais. 

Ploeg (2014) afirma que as sociedades ocidentais têm dificuldade de compreender a 

agricultura familiar, enquanto fenômeno, e acrescenta que isto se deve principalmente ao facto 

de que esta se contrapõe à conceção burocrática, aos protocolos formais e à lógica industrial 

dominante na sociedade. Por isso é vista como arcaica e anárquica, por um lado, e como algo 

atrativo e sedutor, por outro lado. Esta formulação de Ploeg alinha-se com os fundamentos 

defendidos por Sidersky (1994) quando, naquele contexto, refletia sobre o modelo de 

desenvolvimento, os padrões tecnológicos e as posições políticas dos que defendem a 

agricultura familiar como viga mestra de um novo modelo de desenvolvimento para o campo: 

de um lado encontravam-se os que achavam que o padrão existente de tecnologia agropecuária 

e agroindustrial era o único possível e sonhavam com sua democratização; de outro lado os que 

pensavam na impossibilidade de existência de um modelo novo com padrão tecnológico velho, 

justamente porque padrão tecnológico e modelo de desenvolvimento estão intimamente ligados, 

e assim, muitos que defendiam este pensamento acreditavam que a agroecologia seria a base 

para esse novo padrão. 

Podemos sugerir, portanto, que a agroecologia vai surgindo, desde as décadas de 1980 

e 1990, e se configurando como paradigma de convivência com o Semiárido, para o caso 
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daquela região, mas em roupagens diversas, como consequência das diferentes iniciativas e 

experiências existentes e reconhecidas como mantenedoras de fertilidade de solos e de 

biodiversidade, com características de resiliência e sustentabilidade na perspetiva de 

coevolução positiva entre a sociedade e o meio ambiente. 

A partir da agroecologia, ao contrário do modelo adotado pela agricultura convencional, 

entende-se que as nossas decisões, tanto as individuais, como as coletivas afetam a coevolução 

sociedade-natureza, alterando o rumo natural desta coevolução e afetando os sistemas culturais 

e socioambientais (Caporal, Costabeber, & Paulus, 2006). 

Somente podemos melhor entender esse processo lançando mão dos ensinamentos da História, 

da Antropologia, da Sociologia e de outras ciências humanas, pois a Agronomia e a Ecologia, 

de forma isolada, não nos dão os elementos necessários e suficientes para a compreensão destes 

fenômenos, cujo entendimento é fundamental quando se está buscando novos patamares de 

sustentabilidade (Caporal et al., 2006, p. 20).  

As evidências sugerem, portanto, que este caminho começa a ser pavimentado ainda na 

Rede PTA quando esta decide alinhar áreas estratégicas como a formação de quadros técnicos 

e de agricultores, a comunicação, o desenvolvimento de experiências locais, e o envolvimento 

de professores e investigadores científicos em seus processos de desenvolvimento local e 

regional. Tal decisão torna aquela rede numa das mais relevantes para o desenvolvimento da 

agricultura familiar sustentável, bem como decisiva para o surgimento de novas redes. 

Perguntou-se no questionário on-line (Anexo 07a, perguntas 07 e 08) se ONGs, redes e 

movimentos sociais deram alguma contribuição para a sustentabilidade da agricultura familiar 

e camponesa no Semiárido, e, se a resposta fosse positiva, pedia-se em seguida para listar as 

três maiores contribuições, em ordem de importância: 1, mais importante, 2, medianamente 

importante, e 3, menos importante. Esta pergunta aberta permitiu o surgimento de vários 

indicadores que foram tratados em Livro EXCEL para determinação de prioridades. Agrupados 

e filtrado pelo programa, foram reduzidos a 15 indicadores e estes submetidos a uma análise a 

partir do Diagrama de Pareto, cujo resultado encontra-se logo a seguir na Figura 25. 
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Figura 25. Indicadores sociotécnicos de sustentabilidade da agricultura familiar e camponesa no Semiárido 

brasileiro. Nota: elaboração do autor. Os 15 indicadores foram obtidos do questionário on-line (Anexo 07a.). A 

análise utiliza a técnica 80% : 20% do diagrama de Pareto. 

 

Da esquerda para a direita a figura 25 mostra que os oito primeiros indicadores, juntos, 

são responsáveis por 80% da sustentabilidade da agricultura familiar e camponesa no 

Semiárido, segundo as respostas de 57 profissionais de ONGs assessoras de agricultores(as) 

familiares e camponeses(as), e portanto, é nesses oito indicadores que se deve investir em razão 

de sua alta influência determinada no Diagrama. 

 

6.4.1. Articulação para a convivência com o semiárido: Rede PTA e ASA, 

cooperação internacional e Estado numa parceria de coevolução social. 

 

É suposto que o papel de maior importância desempenhado pela Rede PTA tenha sido 

o investimento em comunicação, suposição esta advinda de uma análise de documentos da 

própria rede, bem como de depoimentos de elementos conhecedores de sua dinâmica de 

atuação. E não falamos somente da comunicação social necessária à promoção da rede e ao 
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reconhecimento desta pelos setores da sociedade, como uma iniciativa de utilidade sociopolítica 

cujo conhecimento traria benefícios para seu público alvo, mas, e principalmente, a 

comunicação direcionada a este público que resultava no exercício de práticas de difusão e 

disseminação do conhecimento construído a partir de sua própria ação sociotécnica que, para 

além do público-alvo incluía atores sociais locais e territoriais. 

A ação de comunicação desenvolvida por ela pode ser classificada como um processo 

sistémico de articulação interorganizacional e envolvimento de redes regionais, territoriais e 

locais, como defendem Melucci (1996) e Habermas (1999), ao avaliarem a influência de 

mobilizações sociais e movimentos sociais contemporâneos na transformação social. A Rede 

PTA envolvia profissionais especializados que assessoravam as equipas de ONGs, redes de 

menor abrangência geográfica ou temática, organizações e grupos locais, e desenvolvia suas 

atividades a partir de duas grandes dimensões cognitivas de construção de conhecimento. 

Por um lado, desenvolvia atividades que iam da busca de experiências e sistematização 

de boas práticas, tratamento das informações, publicação e divulgação direcionada e ampla. A 

Rede PTA foi pioneira no Brasil, se considerarmos a temática trabalhada, em assumir a 

comunicação como uma componente importante de sua ação sociotécnica. Assim, terminou por 

adotar um procedimento que proporcionou o fortalecimento de suas ações e das ações de 

organizações afiliadas, contribuindo, inclusive, para fortalecer outras redes menores, locais e 

territoriais, tais como grupos de catequese, pastorais rurais, grupos de mulheres, grupos de 

comercialização solidária, sindicatos e associações comunitárias, e as ONGs locais.  

Por outro lado, a Rede PTA promovia, facilitava e estimulava a comunicação entre as 

equipas técnicas, visando à construção de conhecimento sobre os sistemas de produção da 

agricultura familiar e camponesa, tanto das Redes Regionais ou Estaduais, como dos CTAs, 

incluindo as ONGs “associadas” a exemplo do ESPLAR, CJC (Centro Josué de Castro), e 

MOC, só para evidenciar três exemplos no Nordeste do Brasil, embora tal procedimento fosse 

adotado para todo o país. 

A maior dificuldade encontrada pela Rede PTA foi a de equacionar os interesses deste 

coletivo de movimentos sociais e sindical, ONGs e redes menores, o que foi conseguido a partir 

de temas-chaves ou mobilizadores da sociedade, a exemplo dos temas água, alimentação, 

recursos naturais, etc. ligados diretamente à questão da produção e reprodução da agricultura 

familiar e camponesa. Outros temas mais amplos e de igual interesse da sociedade, também 

foram priorizados por ela como, políticas públicas, gestão, extensão e comunicação rural, este 

último, o da comunicação, encarada com profissionalismo, é avaliada por respondentes das 



251 
 

entrevistas, como o fiel da balança para determinar o sucesso de algumas iniciativas, a exemplo 

da difusão de boas práticas agrícolas, não somente no Semiárido, mas em todo o país. 

Castells (2000, p. 41) ao se referir à comunicação social entre grupos sociais reais, 

aborda a questão da “bipolaridade entre a Rede e o Ser149, em nossas sociedades 

contemporâneas, como fator de desarmonização social entre populações, grupos e segmentos 

da sociedade”. Mais à frente o autor reforça esta afirmativa com o argumento de que,  

nessa condição de esquizofrenia estrutural entre a função e o significado, os padrões de 

comunicação social ficam sob tensão crescente. E quando a comunicação se rompe, quando já 

não existe comunicação nem mesmo de forma conflituosa (como seria o caso de lutas sociais 

ou oposição política), surge uma alienação entre os grupos sociais e indivíduos que passam a 

considerar o outro um estranho, finalmente uma ameaça. Nesse processo, a fragmentação social 

se propaga, à medida que as identidades se tornam mais específicas e cada vez mais difíceis de 

compartilhar (p. 43). 

 A Rede PTA, enquanto atuou procurou evitar as tensões endógenas nos padrões de 

comunicação, buscando, por sua vez a construção de identidades, alternativa defendida por 

Melucci (1996) o qual constrói um forte argumento de que uma rede funciona a partir de uma 

identidade criada para grupos. Diríamos, portanto, que entre muitas contribuições, esta foi uma 

das maiores e mais importantes experimentadas por ela: o exercício de construção de 

identidades de grupos, herdado pelas novas redes, nomeadamente pela ASA que assumiu esta 

como de alta relevância para causar impacto e massificar ações de convivência com o Semiárido 

e transformação da agricultura familiar e camponesa. A ASA criou para si uma identidade 

relacionada principalmente com a negociação de políticas públicas, atuação em rede e execução 

de programas de implementação de tecnologias sociais, principalmente da cisterna de placas, 

que permitiu fazer uma atuação descentralizada e com impacto social no Semiárido. Nas 

palavras de um entrevistado, a ideia inicial da ASA transformou-se numa identidade e, desta, 

alcançou-se um padrão de relações sociais que resultaram no surgimento de um paradigma: 

Inicialmente a ASA criou uma ideia: a de construir Um Milhão de Cisternas no Semiárido 

brasileiro e essa ideia terminou se transformando numa identidade de rede que evoluiu a partir 

das experiências de sustentabilidade da agricultura familiar, os quais já vinham sendo 

construídos, e terminaram resultando em uma nova identidade que foi o surgimento de um novo 

                                                           
149 Castells (2000) quis evidenciar a questão dos interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais, como fator/causa de 

desarmonização social. 
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paradigma que é o paradigma da convivência com o Semiárido, em substituição ao velho 

paradigma de combate à seca (E 10 RST).  

Há três ponderações a fazer nesta afirmativa: a primeira é que o início das atividades e 

ações estratégicas que resultaram no surgimento do paradigma da convivência com o 

Semiárido, vem de alguns anos antes. Não surgiram assim, como milagre, na COP3 em 1999, 

como já discorremos anteriormente; a segunda é que só foi possível propor a ideia do P1MC 

porque já haviam experiências e boas práticas, testadas no terreno, funcionando com sucesso; 

e, a terceira ponderação é a de que o velho paradigma de combate à seca , quando consideramos 

o Semiárido como um todo, e não somente as ilhas de prosperidade agroecológica, não foi de 

todo substituído, assunto já analisado anteriormente. 

Vários respondentes à entrevista afirmam que a ideia inicial construída poderia ter sido 

melhor refletida. Não que ela não tenha sido boa, ou não tenha tido êxito. Muito pelo contrário. 

Àquela altura do ano de 1999, depois de uma severa seca (1997 – 1999), que atingiu toda a 

região, com diferentes intensidades, propor a um Ministro de Estado a construção de Um 

Milhão de Cisternas, era, certamente, para os padrões de negociação de políticas públicas e de 

programas para o Semiárido rural, uma ideia revolucionária, nunca antes testada e que carecia 

de um tudo: desde formulações básicas e convincentes da ideia então negociada, até os 

prognósticos de sucesso da implementação da proposta.  

A cooperação internacional estava a apoiar de forma incondicional tal implementação, 

mas não se sabia ao certo até onde ela iria com o apoio, na medida em que o projeto avançasse. 

Na verdade, os atores sociais presentes, sabiam que a ideia de construir um milhão de cisternas 

era revolucionária, mas a forma como tal projeto desenvolver-se-ia era, por assim dizer, uma 

incógnita, pois não havia referência similar no país e não havia como sequer prever o que 

aconteceria no futuro. E, portanto, muita coisa era, obviamente imprecisa, a exemplo do prazo 

de cinco anos inicialmente estabelecido para se chegar ao número de 1 Milhão de unidades de 

cisternas construídas. Mais adiante ouvia-se que o prazo era meramente simbólico. Simbólico 

ou não, é suposto que a Coordenação da ASA realmente acreditava que a meta seria cumprida 

em cinco anos, entre outras imprecisões. Três entrevistados deram depoimentos que sustentam 

esta hipótese, senão vejamos o que diz um deles:  

Talvez hoje não se admita isso e talvez as pessoas não queiram falar nisso atualmente, mas, 

não se pensava, na época, em Programa Um Milhão de Cisternas. As organizações levaram 

ideias de tecnologias para “seduzir” o governo a fazer alguma parceria com a sociedade civil, 

com vistas a promover o desenvolvimento sustentável no Semiárido. Não tinha nada 



253 
 

programado de que seria a cisterna a Tecnologia Social eleita.  A presença da cisterna e o tipo 

de apresentação que foi feita para o Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, também 

chamado de Sarneyzinho.. Então foi feita a apresentação da cisterna para ele, desde o processo 

de construção, na relação com a família, que, na época, era muito mais participativo… No 

momento do repasse para o ministro não havia nenhuma intenção de fazer Um Milhão de 

cisternas … depois da apresentação ele disse que havia se encantado com a tecnologia 

(cisterna) e que a tecnologia faria a diferença numa família agricultora: “Precisamos ver um 

meio do governo contribuir com essa tecnologia”, foram as palavras do ministro em reação à 

apresentação. (E 18 OSC). 

Outros depoimentos e informações documentais registam o episódio promovido pela 

sociedade civil durante a COP 3, em 1999, de apostar na demonstração das três tecnologias, 

como uma oportunidade de demostrar, diga-se de passagem, numa vitrine, o que estava sendo 

feito em todo o semiárido, em sua maioria, com os recursos da cooperação internacional. A 

aposta foi certeira e o então Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, além de se 

interessar pela tecnologia e de publicizar este interesse solicitou, um projeto que desse sentido 

à ideia de investir numa tecnologia como a cisterna de placas.  

Foi aí que, de forma inteligente, não demos nenhuma resposta para o Sarneyzinho. Fizemos 

uma reunião pra decidir o que queríamos e então, na reunião alguém (não lembra quem) disse: 

“que tal se fizermos Um Milhão de cisternas? Seria Um Milhão de famílias…” alguém 

argumentou que seria muito, mas a decisão do grupo foi de “jogar” a ideia e aí o ministro se 

comprometeu com um projeto inicial de 500 cisternas, financiadas pelo MMA e ele se 

comprometeu a “fazer o projeto crescer”, mas quis um projeto inicial para as 500 cisternas. 

Não foi uma coisa pensada: foi a partir da cisterna demonstrativa e a partir da capacidade que 

tivemos de levar o ministro lá. Ninguém sabia se ele iria ou não e a UNICEF, apoiada pela 

OXFAM-GB, DED e CRS, teve grande mérito na mobilização do ministro (E 18 OSC). 

É o poder do grupo numa ação coletiva, como defende Alberto Melucci, cuja base era a 

identidade construída de transformação social da agricultura familiar no Semiárido, com um 

atrativo fundamental: a cisterna como uma tecnologia social testada e aprovada pela população, 

com imensos benefícios e impactos sociais positivos. Prevaleceu, portanto, a ideia proposta 

pelo grupo ao ator social com poder e recursos para “fazer o projeto crescer”, e cujas atividades 

foram planeadas a partir de um corpo diretivo, mesmo que provisório como o era naquela 

ocasião. E, portanto, esta ação da ASA, já relatada ao detalhe no capítulo 2, resulta na criação 

do P1MC, cujo gatilho é o projeto demonstrativo de 500 cisternas para o Semiárido brasileiro 
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como primeira ação de financiamento de uma ideia, traduzida numa identidade, que contribui 

em parte para a construção de um novo paradigma, que mudaria a face do Semiárido no contexto 

da Agricultura familiar e camponesa, principalmente no que se refere ao armazenamento de 

água da chuva para beber e cozinhar. 

Ao usar o P1MC como mote para a construção de um milhão de cisternas no Semiárido, 

tendo como suporte a identidade da Convivência com o Semiárido, a ASA deixou claro que o 

conceito abrangia uma ação muito mais ampla do que simplesmente armazenar água para 

famílias agricultoras utilizarem como a água de beber e cozinhar. Estava em curso um processo 

de mobilização social e formação (ou capacitação) para a coexistência com as condições de 

semiaridez da região. Ou seja, a ASA adota e explicita em todas as esferas de debate que a 

coexistência (ou convivência) difundia-se não apenas como um novo conceito ou novo 

paradigma, mas principalmente como uma identidade que tocava as dimensões humana, 

cultural, ambiental e socioeconómica das populações, nomeadamente das populações rurais. 

Um entrevistado fala em reconhecimento do Semiárido como um lugar de culturas, a partir da 

ação da ASA…  

Então a ASA surge com um objetivo principal que é usar o campo da comunicação pra construir 

um novo imaginário enquanto região. Depois da atuação da ASA nota-se uma mudança na fala 

das pessoas quando se refere ao Semiárido… A gente tinha basicamente o Nordeste e o Sertão 

como referências regionais. E quando você procurava o Semiárido, enquanto região, enquanto 

lugar, na literatura, você não encontrava porque simplesmente não existia. Quando a ASA 

surge ela começa a construir essa perspetiva do lugar. Da disputa do lugar e sai de um conceito 

meio aberto pra um conceito afirmativo de um lugar que existe, que é belo, que tem cultura, 

que tem riquezas sem necessariamente fazer objeção ao Nordeste e ao Sertão e sem querer 

comparar com outro lugar. Assim, possivelmente a maior contribuição da ASA é na construção 

do Semiárido brasileiro (E 11 RST). 

De facto, a ASA investiu forte em comunicação, em certa medida inspirada em 

experiências anteriores, muito provavelmente na Rede PTA, embora não esteja explicitamente 

declarada enquanto inspiração. Incorpora um setor de comunicação à sua estrutura, a 

ASACOM, e incorpora uma componente de comunicação aos projetos do P1MC, executados 

pelas equipes de ONGs locais. A incorporação desta componente de comunicação. Termina 

sendo uma estratégia interessante de aprendizado coletivo sobre comunicação rural. Além de 

determinar a contratação de jornalistas em cada organização participante do programa, tal 

atitude estabelece também uma dinâmica técnica de exercício coletivo de difusão das 
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experiências e boas práticas junto ao público alvo, mas também faz uma excelente 

demonstração de capacidade de produção intelectual, junto aos doadores de recursos que 

gostam de ver seus logótipos estampados em iniciativas desta natureza, que inclui a redução de 

pobreza rural, produzindo uma boa imagem junto à opinião pública em geral.  

A ASACOM passa a ser uma rede de comunicação dentro de uma rede sociotécnica. Na 

prática, uma rede de comunicação especializada na busca, sistematização e divulgação de 

experiências e boas práticas da agricultura familiar, na sua própria estrutura de gestão e 

funcionamento. No ano de 2005 a ASA lança uma campanha publicitária ousada na qual foram 

veiculadas diferentes peças de comunicação150 que podem ser acedidas a partir da nota de 

rodapé, abaixo. Na referida campanha a ASA contou diferentes parcerias151, fundamentais para 

viabiliza-la, desde a cooperação internacional e o MDS passando por gráficas, emissoras de TV 

e rádio, revistas, etc. 

Desempenhando o papel de “gatilho” anteriormente citado, o P1MC permitiu, a partir 

de seu sucesso de implementação do programa de convivência com o Semiárido, que a ASA 

formulasse mais quatro programas a partir dos quais negociou recursos do governo federal, da 

iniciativa privada, a exemplo da FEBRABAN, da FBB e a da cooperação internacional (a 

exemplo da Cooperação Espanhola, da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GTZ), da 

OXFAM-GB sempre visando à transformação das condições de resiliência, sustentabilidade e 

estabilidade da produção agroecológica na agricultura familiar, bem como na viabilização de 

mercados locais ou institucionais o que caracterizou um esforço de implementação de processos 

de sustentabilidade da própria agricultura familiar como setor económico da sociedade. 

À luz das atividades e ações estratégicas promovidas e trabalhadas pela ASA, temos a 

acrescentamos, sobre as duas outras redes, que: i) a ANA articulou suas atividades num 

processo chamado de “transição para a agroecologia” reunindo experiências populares e 

científicas de construção de conhecimento agroecológico, para viabilizar a sustentabilidade e a 

resiliência dos sistemas de produção familiares camponeses; ii) a Rede ATER NE desenvolveu 

a ideia de influir nos processos de assistência técnica participativa e inclusiva, a partir da própria 

                                                           
150 Anúncios para jornal I, Anúncios para jornal II, Anúncios para jornal III, Anúncios para jornal IV, Anúncios para jornal V, Cartaz, 

Broadside, Camisas, Cartões Postais, Folder, Panfleto, Spots - Êxodo, Spots - Semiárido, Spots - Lágrima. Fonte: 
http://www.asabrasil.org.br/acervo/campanhas?artigo_id=289. Acesso em 07.05.2018. 

151 Parceiros da ASA na campanha de comunicação de 2005: OXFAM-GB, MDS, FEBRABAN, Aliança Comunicação, Gráfica JB, Gráfica 

Intergraf, Gráfica Santa Marta, TV Cultura de São Paulo, TV Universitária de Pernambuco, TV Universitária do Rio Grande do Norte, TV 
Canção Nova, TV Justiça (BR), TV Jornal (PE), TV Globo (AL, BA, CE, ES, MA, MG, PB, PE, PI, RN, SE), TV Educativa de Florianópolis, 

TV Viva (PE), Canal Futura, Revista Superinteressante, Revista Fórum, Revista Foco - Economia e Negócios, Revista Caros Amigos, Revista 

Democracia Viva, Revista A Rede – Tecnologia para a inclusão social, Revista Global, Jornal Folha de Pernambuco, Rádio Cultura AM (SP), 
Rádio Cultura FM (SP), Rede de Comunicadores da ASA - 217 rádios em todos os estados do Semiárido. Fonte: 

http://www.asabrasil.org.br/acervo/campanhas?artigo_id=289. Acesso em 07/05/2018. 
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Política de ATER (PNATER). Esta identidade construída foi igualmente importante, pois, 

como afirma um entrevistado, a Lei de ATER contém muito do que foi discutido na Rede, graças 

ao poder de mobilização da Rede para participar dos espaços de debate sobre a Lei, desde a 

fase de elaboração, coisa que as organizações, se atuando de forma isolada, nunca 

conseguiriam (E 32 RST). 

As três redes (ASA, ANA e ATER NE) investiram fortemente em influência nos 

processos de elaboração, discussão e implementação de políticas públicas para a Agricultura 

familiar e camponesa, cada uma no seu campo de atuação mais específico, porém sempre 

buscando uma interação conjunta, fosse nos conselhos nacionais, fosse nos conselhos 

municipais ou territoriais, a partir da valorização de princípios como sustentabilidade, 

resiliência e estabilidade da produção agrícola familiar e de conceitos como  segurança e 

soberania alimentar, assistência técnica, reforma agrária enquanto requisitos básicos para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e do processo de desenvolvimento regional 

com sustentabilidade. 

 

6.4.2. O processo de produção e reprodução da Agricultura familiar e 

camponesa: cocriação e coevolução descobrindo os “tesouros escondidos”.  

 

Temos falado nos tesouros escondidos como uma metáfora para se referir às melhores 

práticas, técnicas e experiências nos municípios, mas não somente isso. Como tesouros 

escondidos, segundo Petersen (2014), há também os processos e atores sociais cuja função dos 

movimentos sociais e sindical locais é “descobrir onde estão estes tesouros”152.  

A Rede PTA fez uma leitura interessante sobre esta expressão, que é a de encontrar 

alternativas para si própria, ou se reinventar processualmente, mas com forte tendência à 

internalização das alternativas, a qual podemos chamar endogenia. Esta endogenia da Rede 

PTA, questionada pelos avaliadores da rede no final dos anos 1990, fez com que os dirigentes 

compreendessem que a dinâmica da rede era apenas uma parte de algo maior e que se fazia 

necessário dissolvê-la e dar origem a outros processos de articulação numa realidade em que se 

exigiam padrões diferentes, a exemplo daqueles em que se inserem a ANA e a ASA 

principalmente. Mas, também, os processos de articulação que estas duas redes criam, mantém 

                                                           
152 Cópia da fala de Zé Pequeno, uma liderança sindical do polo da Borborema no estado da Paraíba, ao se referir ao grande potencial de 

transformação social já existente nos territórios. 
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e promovem do ponto de vista da negociação de políticas para agricultura familiar e das 

interações e relações construídas com a cooperação internacional.  

Entretanto, não podemos chegar à conclusão de que todos os problemas enfrentados pela 

agricultura familiar estariam resolvidos, principalmente se focarmos nas condições de 

semiárido, aqui priorizadas. Ao confrontar literatura, documentos e depoimentos podemos 

sugerir que foram criadas ilhas de prosperidade agroecológica, ou de agricultura sustentável e 

mais resiliente. Embora seja um tema a investigar e aprofundar, as ilhas de prosperidade ficam 

mais evidentes quando enfatizamos a transformação da economia de famílias agricultoras, a 

partir das feiras agroecológicas, ou do acesso ao PAA e ao PNAE. 

Os exemplos relacionados com a comercialização da agricultura familiar são reforçados 

pelos argumentos construídos por Figueiredo (2011, p. 19) quando afirma que a construção de 

um projeto ousado de mudança paradigmática na produção agrícola alternativa, em direção à 

forma de produção agroecológica, é um caminho viável porém de difícil alcance e equidade 

social. Segue o autor afirmando que no processo de construção deste projeto criaram-se ilhas 

de prosperidade agroecológica onde vivem famílias agricultoras que mudaram suas vidas a 

partir do modo de produção agrícola e pecuário orientado por princípios sociais, econômicos e 

agroecológicos alinhados com práticas de associativismo comunitário, comunicação e 

solidariedade (Figueiredo, 2011, p. 19). 

As mudanças mais amplas, incluindo as paradigmáticas, podem ser creditadas ao facto 

da Rede PTA ter se preocupado em descobrir o que já existia de boas experiências dispersas, 

como boas práticas, bem como cocriar outras tecnologias, enquanto propostas a serem 

implementadas, testadas e divulgadas como melhores práticas, desde o início de suas atividades, 

mas também devem ser creditadas à ASA que apostou no processo de massificação da 

implementação para algumas tecnologias, nesta ocasião chamadas de tecnologias sociais (TS), 

como mostra o quadro a seguir. 
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Quadro 13.  

Listagem das tecnologias sociais e experiências mais apropriadas à agricultura familiar no Semiárido, nos 

âmbitos de atuação da Rede PTA e da ASA 

Tecnologias sociais / 

Experiências 

Finalidade 

Fenação (forragem 

como volumoso) 

Disponibilizar forragem desidratada para ruminantes, prioritariamente pequenos 

ruminantes importantes para a segurança alimentar e a garantia de renda agrícola para 

as famílias agricultoras pobres. Com o avançar da experiência esta TA mostrou-se de 

grande importância social por viabilizar a permanência de caprinos e ovinos nas 

propriedades, os quais anteriormente eram vendidos a preços baixos ou morriam à 

fome, quando não eram comercializados a tempo, com uma condição corporal de 

razoável boa. 

Ensilagem / silos 

(forragem de grande 

valor nutritivo e 

palatabilidade) 

Armazenar forragem de alta qualidade nutritiva para ruminantes e monogástricos 

domésticos. A ensilagem é uma técnica também antiga de se armazenar forragem. 

Procurou-se trabalhar com os silos mais adaptados visando a reduzir custos de 

construção e de manutenção, manejo da silagem ao longo do ano, para que esta prática 

se tornasse uma potencialidade e não um entrave. Adaptou-se a tecnologia (ensilagem) 

aos diversos tipos de silos mais adequados ao semiárido. Perdeu-se a conta do número 

de silos que foram construídos pelo semiárido, numa atitude descentralizada de 

construção com pequenas contribuições financeiras e materiais, mas um forte apoio de 

assessoria técnica por parte dos profissionais das equipes de ONGs. 

Manejo de Caatinga 

para fins de pastejo 

e produção de 

forragem 

Disponibilizar forragem viva e pasto nativo, a partir do manejo de corte da vegetação 

arbustiva forrageira e exclusão de arbustos e subarbustos não forrageiros, visando ao 

surgimento ou aumento da população de outras espécies   forrageiras. Por vezes, a área 

manejada, quando pobre em espécies forrageiras, era enriquecida com gramíneas e 

leguminosas de alta qualidade nutricional. Esta TA foi desenvolvida por uma equipa 

de investigadores da EMBRAPA Caprinos (Sobral-CE), liderada pelo Prof. Doutor 

João Ambrósio de Araújo Filho, a partir das investigações realizadas na Universidade 

do Arizona (EUA). As equipas de ONGs do semiárido aprenderam a técnica de manejo 

da vegetação lenhosa e fizeram adaptações relevantes de adequação aos sistemas de 

produção e às condições socioeconômicas e ambientais nas áreas de sua atuação. 

Barragens 

Subterrâneas (BS) 

Armazenar água para irrigação em pequena escala, consumo doméstico, asseio e 

dessedentação animal. É uma das melhores tecnologias de acúmulo de água a longo 

prazo, para regiões semiáridas, já que a esta permanece dentro do solo reduzindo 

drasticamente as perdas por evaporação. As BS comportam basicamente dois sistemas 

de produção vegetal: um é o de plantio direto com árvores, arbustos e subarbustos 

(quase sempre fruteiras) nas margens, e com poáceas de diversos portes e 

comportamentos físico-fenológicos distribuídas pelo leito de acordo com suas aptidões 

fisiológicas; outro é um sistema de cultivo irrigado de fruteiras, hortaliças e olerícolas 

com utilização de irrigação de alto rendimento. Este segundo sistema foi citado nas 

entrevistas como aquele que manteve os produtos para a venda nas feiras 

agroecológicas, mesmo durante os períodos de seca. 

Barreiro Trincheira Armazenar água para irrigação em pequena escala, consumo doméstico, asseio e 

dessedentação animal. Diferentemente da BS a água do Barreiro Trincheira está sujeita 

às altas taxas de evaporação comuns ao ambiente do semiárido e tem uma função social 

muito próxima da função social dos barreiros e pequenos açudes tradicionalmente 

construídos na região. 

Cisterna (16 m3) Armazenar água para o consumo humano, incluindo a cocção de alimentos. Na 

verdade, o grande impacto desta tecnologia está na alta qualidade para o consumo. Em 

investigação sobre o impacto do P1MC em ocorrências diarreicas, no Agreste de 

Pernambuco, Luna (2011) conclui que a ocorrência de casos é significantemente maior 
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Tecnologias sociais / 

Experiências 

Finalidade 

em domicílios sem cisternas do que em domicílios com cisternas (p. 109).153 Este efeito 

foi relatado em diversos momentos de interação da ASA, nomeadamente nos encontros 

estaduais e nacionais, pelos assessores/as técnicos/as em todo o semiárido. Os relatos, 

quase sempre estavam ligados ao sistema de registo de ocorrências de internações 

hospitalares, relatados por agentes comunitários de saúde, uma componente do SUS 

brasileiro. Por outro lado, pelo facto das cisternas estarem ao lado da casa, resultaram 

numa “diminuição da sobrecarga de trabalho das mulheres nas atividades domésticas” 

(Soares-Junior et al., 2017, p. 82). Eliminaram, portanto, o grande problema de busca 

de água, que terminava sendo atribuição das mulheres, deixando para estas tempo livre 

para se dedicar a outros afazeres e cuidarem delas próprias, incluindo da geração de 

renda.  

Cisterna (52 m3) Armazenar água para o quintal produtivo e irrigação em pequena escala. Duas 

modalidades de cisternas foram mais trabalhadas: a cisterna calçadão, pensada 

inicialmente para casos em que o telhado não fosse suficiente para coletar a água 

necessária para a família usar durante um ano, esta tecnologia terminou tendo a água 

utilizada para irrigar pequenas áreas de cultivo (fruteiras e hortaliças de quintal) e 

também para dessedentar animais domésticos que vivem mais próximos à casa; a 

segunda modalidade mais implementada foi a cisterna de enxurrada, com o mesmo 

conceito produtivo da cisterna calçadão, mas com a água coletada a partir de caminhos, 

estradas e grotas na propriedade e áreas adjacentes. 

Curvas de Nível Conter erosão do solo e reter água na parcela produtiva. Associada à construção de 

“matumbos” ou pequenos diques de terra construídos em nível, esta era uma das 

tecnologias muito utilizadas no semiárido com intenção principal de reter a água da 

chuva a partir da diminuição do escorrimento superficial da água da chuva ou irrigação. 

Esta é uma tecnologia que parece foi sendo abandonada aos poucos, da mesma forma 

que, aos poucos, também foi adotada a partir da ação de ATER dos técnicos de campo, 

na realidade do semiárido. Certamente ela passou por ajustes locais para adaptação, 

muitos destes nem registados. 

Tanques de pedra Armazenar água para irrigação em pequena escala, consumo doméstico, asseio e 

dessedentação animal. No Semiárido do Brasil esta é uma TA utilizada historicamente, 

pela população, em pequena escala, mas com um grande potencial de instalação, 

principalmente em áreas geográficas de afloração granítica. Com poucos recursos é 

possível fazer diques sobre a pedra, normalmente aproveitando-se dos declives naturais 

do granito, para acumular muita água como fonte de dessedentação animal e outros 

usos domésticos, a exemplo da lavagem de roupas. O P1+2 descobriu esta tecnologia 

e promoveu a implementação de 818 unidades no Semiárido, em afloramentos 

graníticos. O programa calcula a capacidade média de armazenamento de água dos 

tanques de pedra em 100m3. Ver Figura 32 no Anexo 08. 

Nota. Fonte: entrevistas de informantes-chave e questionário on-line. O nível de relevância foi inquirido a 

beneficiários das tecnologias financiadas por doadores da CING, bem como pelo programa Cisternas do Governo 

Federal e das ações do Programa de Desenvolvimento Rural do Banco Mundial nos Estados. 

 

Algumas destas tecnologias anteriormente listadas foram adotadas pelo P1+2 

Informações e dados fornecidos pelo programa permitiram elaborar o gráfico a seguir que traz 

                                                           
153 “Tanto a ocorrência de episódios diarreicos quanto o número e duração dos episódios é significativamente maior entre moradores de 

domicílios sem cisterna quando comparados a moradores de domicílios com cisterna” (Luna, 2011).  
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números precisos sobre a implementação de sete TS de acúmulo de água para a produção, até 

meados de 2018. 

 

 

Figura 26. Número de Tecnologias Sociais implementadas pelo P1+2 até junho de 2018. Elaboração do autor a 

partir dos dados e informações cedidas gentilmente pela ASA/AP1MC. 

 

O conjunto das sete TS de captação de água das chuvas, apresentadas na Figura 26, 

possuem capacidade de armazenamento de até 6.647.120 m3 de água, dispersa em reservatórios 

pequenos de fácil acesso às populações locais. Tais TS apresentam-se, segundo evidências 

destacadas nas entrevistas, como de grande importância para a economia local (comunidades e 

municípios) bem como para a segurança alimentar e nutricional das famílias proprietárias, por 

proporcionarem a produção de alimentos e produtos para comercialização e consequente 

geração de renda. É importante destacar que para além do uso doméstico a água acumulada em 

regiões semiáridas produz um efeito ambiental altamente benéfico tanto para a fauna como a 

flora local, segundo estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa e o Centro de 

Tecnologias Alternativas da Zona da Mata em Minas Gerais (Neves, Medeiros, Silveira, & 

Morais, 2010). Segundo os autores comprova-se um efeito benéfico do manejo agroecológico 

sobre as águas, cuja preservação está relacionada à manutenção da biodiversidade na 

propriedade e à melhoria da qualidade do solo. 
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6.4.2.1. O caso da Barragem Subterrânea: uma das melhores práticas de produção de alimentos  

 

Quadro 14.  

A barragem subterrânea como um banco de alimentos, forragem e outros produtos geradores de renda 

      

A Barragem Subterrânea é uma tecnologia antiga, porém pouco valorizada no Semiárido brasileiro dada a 

potencialidade que apresenta para armazenar água no solo, evitando as altas taxas de evaporação registadas no 

Semiárido. Permite o cultivo de frutas, raízes, túberas, hortaliças, fruteiras e forragem durante o ano inteiro, 

com baixa utilização de insumos externos. Mantém a fertilidade dos solos quando se faz ciclagem de matéria 

orgânica e se controlam os níveis de salinização, próprios do processo de irrigação. 

     Segundo o P1+2 da ASA, há 1422 BS implantadas no Semiárido, com recursos da CING e do Governo 

Federal, maioritariamente. São poucas unidades, dadas as condições de implantação ainda não aproveitadas! 

As famílias, que receberam uma BS do P1+2 mudaram sua vida; possuem mais segurança alimentar e 

nutricional e geram mais renda do que antes, a partir do processo de produção permanente, no Semiárido. 

 

     História 1: a família Santos154: “apostando na diversidade de caminhos para viver bem no Sertão”. 

     O Sr. António e a Sra. Maria dos Santos vivem com os quatro filhos numa pequena comunidade rural do 

território do Sertão do Araripe, em Pernambuco, numa propriedade rural com 47 hectares. No início 

buscavam água a uma distância de 2km. Viviam da comercialização de milho, feijão, algodão e mamona 

(rícinos), cultivos dependentes de chuvas. Não tinham água, nem energia elétrica. Em 2011 receberam uma 

cisterna do P1MC, com capacidade de armazenar 16m3 de água para beber e cozinhar, durante o ano inteiro. 

Em 2012 a família conseguiu uma BS pelo P1+2, onde cultivam 2ha de forragem para o gado, caprinos e 

ovinos, feijão guandu, milho, sorgo e feijão, laranja, tangerina, maracujá e acerola. A BS permitiu ao casal e 

filhos produzir alimentos o ano inteiro. A maior parte da renda vem da venda do leite que tem se mantido 

estável por conta do aumento do plantio de capim forrageiro nas bordas da BS. A família está feliz mas quer 

conquistar novos conhecimentos e novas tecnologias que melhorem mais ainda sua vida. 

 

     História 2: a família Pereira155: “Barragem Subterrânea melhora a vida e a terra no Sertão paraibano”. 

     José Fábio e Marileide Pereira vivem na comunidade Prata, Território do Alto Sertão paraibano, com sua 

filha de nove anos. A BS que o P1+2 construiu para a família permite que o cultivo durante todo o ano 

fundado no uso da água retida no solo, cujo principal efeito foi o aumento do lençol freático na área de 

influência, tornando a água disponível para irrigar o ano inteiro. A família planta forragem para o gado e 

ovelhas, batatas, feijão, milho, macaxeira e hortaliças diversas para consumo e venda do excedente na 

comunidade. Ele estima uma renda bruta anual de R$6.000,00 só com a horta. Produziu 720kg de feijão para 

o PAA (programa de compras do Governo Federal) e tem ainda a renda adicional do leite. O plano da família 

é aumentar o cultivo de plantas forrageiras, e começar o cultivo de fruteiras. Sua maior preocupação é garantir 

o alimento da família e ter melhores condições de vida na comunidade. 

 

     História 3: a família Souza156: “Agroecologia muda vida de família e gera renda”. 

     Sr. Luiz Eleutério e Sra. Josefa Souza, vivem em Queimadas, Cumaru, Pernambuco, com um filho, jovem 

de 17 anos. Sr. Luiz é licenciado em Gestão, trabalhou como contabilista e vendedor de veículos, no Norte do 

país. Ao retornar para a casa dos pais foi professor de crianças. Aos 40 anos casou e comprou uma pequena 

propriedade agrícola. No início viviam dos cultivos de plantas anuais e da venda de queijos. Atualmente 

possuem 25ha de terra. Em 2003 conseguiram uma cisterna de 16m3 do P1MC, para guardar água de beber e 

cozinhar. Participou de eventos de formação para a convivência com o Semiárido e só então a família 

organizou a propriedade em diferentes espaços de cultivos anuais, agroflorestas, hortas, pomares e pastagem. 

Conheceram a BS e fizeram uma com recursos próprios e usam principalmente para produzir forragem. Diz o 

Sr. Luiz que quando começou a participar dos encontros promovidos pelo SABIÁ nunca imaginou que sua 

vida fosse mudar tanto, para melhor. Nas suas palavras, “hoje somos uma família de referência pelo que 

estamos fazendo e isso nos engrandece para continuar praticando a agroecologia”. 

 

                                                           
154 Ler história completa no Link: http://www.asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro?artigo_id=8580&start=5 . Acesso em 06.08.2018. 

155 Ler história completa no Link: http://www.asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro?artigo_id=7985&start=5 . Acesso em 06.08.2018. 

156 Ler história completa no Link: http://www.asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro?artigo_id=7371&start=25 . Acesso em 06.08.2018. 

http://www.asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro?artigo_id=8580&start=5
http://www.asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro?artigo_id=7985&start=5
http://www.asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro?artigo_id=7371&start=25
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Iniciamos esta parte com o quadro 14, porque ele descreve sucintamente três exemplos 

de sistemas agroecológicos diferentes, amplamente difundidos pela ASA, através da publicação 

“O Candeeiro”, pra milhares de famílias agricultoras que podem, então, aprender sobre o cultivo 

em BS, através da experiência de outras famílias agricultoras. O Candeeiro é um folheto de 

comunicação que integra o sistema de comunicação da ASACOM, um departamento na rede 

ASA responsável pela divulgação de experiências e boas práticas da, e para a agricultura 

familiar sustentável, fazendo chegar informações sobre agroecologia e convivência com o 

Semiárido em toda a região. A ideia é que informações, conhecimentos e boas práticas 

realizadas pelas famílias sejam conhecidas por milhares de outras, através da promoção de 

debate nos encontros comunitários, locais, territoriais, estaduais e regionais, fazendo as 

informações chegarem às mais longínquas localidades. 

Os três casos tiveram origem em sistemas mais simples que alcançaram o status de 

transição para a agroecologia, ou para sistemas mais complexos, entretanto, com a utilização 

de princípios de produção agroecológica e um procedimento comum: o baixo uso de insumos 

externos e o alto uso de recursos locais, principalmente de matéria orgânica. Possuem como 

estratégia comum o uso de diversas modalidades de irrigação com água proveniente da BS, 

favorecida pela capacidade desta tecnologia social em armazenar e reter água no solo por um 

período longo, muitas vezes superior a um ano agrícola, a depender da intensidade do uso e da 

gestão da água acumulada em seu leito. O sistema de irrigação mais comum é por gravidade e 

as componentes são: um poço no leito da barragem; um sistema de bombeamento, às vezes com 

energia solar, para um tanque elevado; e deste para os ramais de irrigação para pomares, hortas 

e outros cultivos anuais.  

Um esquema representativo de uma Barragem Subterrânea encontra-se no Anexo 08, 

figura 29, bem como a imagem da sinalização padronizada de uma Barragem Subterrânea, 

Figura 30 (mesmo Anexo) em funcionamento no Rio Grande do Norte, instalada pelo P1+2. 

O sucesso destas iniciativas de BS fica evidente nas condições de semiárido e em 

situação de estiagem ou seca sazonal estabelecida, justamente porque numa altura do ano em 

que falta água nas propriedades para irrigar, dessedentar animais, e em alguns casos, para beber 

e cozinhar, as BS parecem ser “oásis no deserto”, fornecendo água para manter os cultivos 

produtivos, manter os produtos nas feiras agroecológicas e conservar o status de “ilha de 

prosperidade agroecológica” para a família.  
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6.4.2.2. O caso do biodigestor sertanejo: resgate e melhoramento participativo de uma tecnologia 

antiga 

 

Quadro 15. 

Breve história do resgate de uma tecnologia social em contribuição à sustentabilidade da agricultura familiar 

           

          O problema: mulheres sofrem mais do que toda a família, com o fumo de carvão e de lenha, muitas 

vezes tóxico, proveniente do fogão. O fumo também suja a cozinha, a casa e as panelas. A madeira usada para 

cozinhar é cada vez mais escassa no Semiárido. Fogões a lenha e carvão exigem cuidados e não raros são os 

acidentes com crianças e pessoas idosas. A pressão na vegetação deixa o solo descoberto causando erosão e 

diminuição da fertilidade. Por conta do acesso mais facilitado muitas famílias rurais já utilizam a botija de gás 

(Butano) vendido industrialmente com custo atual entre R$80 e R$100 dependendo da região. Mas, como 

resolver estes problemas? 

          Nascem a ideia e o plano de trabalho: para solucionar os problemas a equipa de execução (PDHC e 

ONG Diaconia) procurou parcerias e elaborou um plano de execução de trabalho que consistiu na descoberta 

de boas experiências e na garantia de fundos para cobrir as despesas de implantação, visitas técnicas e 

monitoramento participativo da experiência, a qual consistiu em dar vários passos, em sequência:  

          Passo 1. Visita à uma família com experiência em produzir biogás, em Soledade (PB): foi organizada 

uma visita, com as famílias interessadas, à uma experiência exitosa, assessorada pelo PATAC, uma ONG 

local. Os visitantes aprenderam com a família visitada como manejar o biodigestor e, claro, ficaram por 

demais admiradas com a produção de gás a partir do esterco das vacas. Muitas das pessoas visitantes sequer 

criam no que estavam a ver. Algumas testaram o calor do lume aceso. 

          Passo 2. Experimentação com dois módulos como estímulo às duas famílias: como resultado o grupo 

escolheu duas famílias para fazer uma experiência com o biodigestor, no território de atuação da ONG 

Diaconia, onde foram implantados dois módulos experimentais, e monitorado todo o funcionamento, desde a 

construção (capacitação de pedreiros), bem como as técnicas de alimentação e de descarga do biodigestor 

pelas famílias (capacitação para o manejo). Também foram discutidas as questões de convivência com o 

Semiárido que passam pelos debates sobre meio ambiente, saúde, economia, autonomia e sustentabilidade. 

          Passo 3. Organização de visitas de intercâmbio às duas experiências no território e seleção de uma 

segunda geração de famílias experimentadoras do biodigestor. A ideia foi a de ampliar experiência no 

território e gerar outros núcleos dispersos, como referência de boa prática, para ampliar o acesso às 

informações e aos conhecimentos sobre a tecnologia. 

          Passo 4. Continuação das visitas de intercâmbio e negociação de projetos com a cooperação 

internacional, empresas, bancos e governos para ampliar as experiências, para além do território de atuação da 

ONG Diaconia. 

          Passo 5. Divulgar amplamente a experiência. Editou-se o manual do biodigestor sertanejo (PDHC, com 

recursos do governo e da cooperação internacional. O Manual foi lançado durante a conferência Rio +20 em 

2012, no Rio de Janeiro, com a presença da ONG Diaconia, AIN e do PDHC. Após o evento a ONG Diaconia 

investiu na elaboração de uma cartilha do biodigestor sertanejo com linguagem mais acessível para 

agricultores e um passo-a-passo de construção. 

          Passo 6. Um dos projetos tem sucesso! A ONG Diaconia negocia e aprova um projeto com a CAIXA 

(Banco Público do Brasil) e investe na construção e implementação da tecnologia em seis estados da 

federação no Nordeste, Sudeste, Centro Oeste e Sul. A ideia foi convencer gestores públicos e policy makers a 

ampliar o orçamento desta ação, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida Rural, como parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento, segunda etapa (PAC II) do Governo Federal. Com recursos da 

CAIXA a ONG Diaconia implantou 650 biodigestores em sete estados da federação, numa ampla articulação 

interorganizacional e gestão de projetos com ONGs locais, cooperativas, associações e redes territoriais. 

          “Cuidar das pessoas é também cuidar do planeta e a Diaconia trabalha para que as fontes de energias 

renováveis estejam cada vez mais na vida das famílias agricultoras no Semiárido, com os muitos benefícios 

do biodigestor: evita o gasto com o gás butano; o biogás é menos poluente; a qualidade de vida melhora. 

Agora não há mais a fumo tóxico a atormentar as mulheres; diminui ou impede o desmatamento; fornece 

biofertilizante para usar nas plantações”157. 

 

                                                           
157 Trecho final adaptado do sítio web da Diaconia: http://bemvindo.diaconia.org.br/52/Energias-renov%C3%A1veis. Acesso em 02.08.2018. 

http://bemvindo.diaconia.org.br/52/Energias-renov%C3%A1veis
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O biodigestor é uma técnica antiga de produção de biogás metano, através da digestão 

anaeróbia de matéria orgânica. Ainda no século XVII Van Helmont registou que o material 

orgânico em decomposição produzia gases inflamáveis. Em 1776, Volta descobriu que havia 

uma conexão direta entre quanto material orgânico era usado e quanto gás o material produzia 

(Abbasi, Tauseef, & Abbasi, 2012). No Semiárido do Brasil, ainda nas décadas de 1980/1990 

foram instaladas algumas unidades de biodigestores, por iniciativa de ONGs locais apoiados 

pela CING, mas a tecnologia de produção de gás, parece ter caído em desuso. Mais 

recentemente o PDHC, e a ONG Diaconia fizeram um esforço de resgate e ajuste às condições 

locais para reintroduzi-la, e esta é uma história que envolve diferentes dimensões cognitivas, 

organizativas e de articulação de recursos humanos e financeiros, contando com o apoio de uma 

agência da cooperação internacional, a AIN, bem como com algum recurso governamental 

disponibilizados pelo PDHC. 

No Quadro 15 podemos perceber o poder da articulação interorganizacional também no 

processo de geração e gestão de conhecimento tecnológico a partir de dinâmicas simples, 

embora custosas, de intercâmbio de conhecimentos e informações com o envolvimento direto 

dos principais interessados, as famílias agricultoras, principalmente as mulheres, que na cultura 

e no contexto do Semiárido no Brasil, lidam diretamente com a atividade de cocção de 

alimentos. 

Esta iniciativa de articulação interorganizacional contribuiu para a implementação de 

biodigestores familiares em todo o Brasil, como descrito no Quadro 15, com o apoio de um 

banco estatal ao projeto da ONG Diaconia, cujo principal objetivo era o de expansão desta 

tecnologia social para outras regiões do país, tornando-a mais conhecida inclusivamente por 

gestores de políticas de habitação da política pública “Minha Casa, Minha Vida – Rural”. Mas, 

é no Semiárido, em dois territórios de atuação da citada ONG, que a implantação de 

biodigestores ganha destaque, numa ação de articulação interorganizacional com a AIN. Foram 

342 unidades implementadas, segundo o banco de dados e mapeamento geográfico (imagem 

Google Maps)158, como pode ser visto na Figura 37, do Anexo 08. O destaque citado não é pelo 

número de unidades implementadas mas sim pelo processo de implementação inspirado no 

processo de formação do P1MC/ASA: mobilização social, seleção de famílias, capacitação para 

a convivência com o Semiárido, inclusivamente uma formação modular sobre a gestão da 

produção de biogás, bem como a formação de pedreiros para a construção do biodigestor. 

                                                           
158 Informação fornecida pelo assessor de programas da ONG Diaconia, Edson Silva, em 19.09.2018. 
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6.4.3. A família na centralidade do sistema de coprodução e comercialização: 

SAN, renda e autoestima. 

 

O avanço no Programa Um Milhão de Cisternas pode ser apontado como muito positivo 

pelos números que apresenta. Melhoraram as relações de género no campo, mas a violência 

contra a mulher continua em níveis alarmantes, se considerarmos todo o ambiente rural do 

Semiárido. As políticas de comercialização da produção da agricultura familiar e camponesa 

tiveram avanços com o PAA e PNAE apresentando vantagens para a compra direta da 

agricultura familiar. As iniciativas de comercialização localizadas nos territórios, a exemplo 

das feiras tradicionais e das feiras agroecológicas, mas com problemas de inclusão massiva de 

famílias a serem beneficiadas, nos casos citados.  

Por um lado, as feiras tradicionais que movimentam as economias de povoados (aldeias) 

e de pequenas cidades no interior do Semiárido, são dominadas pelos comerciantes de produtos 

horti frutigranjeiros provenientes de empreendimentos do agronegócio, com pouco espaço 

concedido aos agricultores familiares. Assim, as famílias agricultoras comercializam seus 

produtos de forma isolada e a renda obtida, com raras exceções, é baixa e de pouca significância 

económica. Mesmo aqueles produtos de maior vulto de produção, como os grãos de milho e 

feijão, são comercializados quase sempre pelos atravessadores de produtos; por outro lado as 

feiras agroecológicas são restritas às famílias assessoradas pelas ONGs locais, ou por algum 

projeto de assentamento da Reforma Agrária, ou Secretaria de Agricultura de algum estado que 

se sensibilize com a proposta. Esta mesma situação se passa com as famílias agricultoras que 

acedem aos projetos do PAA e PNAE, via ACRs, ou STTRs, ou ONGs e redes locais.  

Evidências, a partir das entrevistas, mostram, portanto, que os mercados institucionais 

e as feiras agroecológicas possuem grande potencial de massificação e de transformação das 

economias locais, mas tiveram, e ainda têm, um caráter restritivo no atendimento às famílias. 

As famílias que conseguem espaço de comercialização nas feiras agroecológicas e mantém sua 

dinâmica de produção a partir do espaço social da feira, cuja organização social para a produção 

e comercialização seguem um protocolo ajustado às condições de cada lugar, transformaram 

sua vida para muito melhor. São famílias que possuem renda constante, apesar de variável 

sazonalmente, o ano inteiro, a qual, dependendo dos produtos comercializados provêm renda 
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inacreditável para os padrões de agricultura familiar no Semiárido. O caso a seguir159 é 

ilustrativo e adaptado de documentos sistematizados pela ASA e uma ONG assessora de 

famílias agricultoras no semiárido. 

 

Quadro 16.  

Comercialização na agricultura familiar como exemplo de transformação de vida a partir do acesso a dois 

espaços de mercado local: a feira agroecológica e a venda comunitária 

 

     Dona Fátima, agricultora familiar do Território da Cidadania do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, cuja 

propriedade rural media cerca de ¾ de hectare. A família era associada à fileira produtiva da empresa 

agropecuária da região. Vivia endividada com empresa pois precisavam pagar insumos, remédios e alimentos 

para os plantéis de frangos que assumiam para engorda até o ponto de abate. Há muitos casos como este no 

Brasil. Sistemas agroindustriais de produção de carne (normalmente frangos e porcos) que associam à fileira 

produtiva centenas de agricultores que passam a cumprir alguma das etapas de produção. Quando acontece 

algum estresse ou perturbação externa (queda de preços dos produtos, aumento do preço de alimentos, por 

exemplo, os pequenos produtores associados são os primeiros a sentir. Muitos entram em falência, pois 

normalmente não conseguem acumular renda; outros valem-se de empréstimos para pagar dívidas ao 

empresário que os associa, ou a outras empresas de insumos. Este foi o caso. Com a seca de 1997 a 1999, esta 

família entrou em falência, junto com dezenas de outras.  

     Foi quando Dona Fátima resolveu frequentar os cursos e treinamentos sobre produção alternativa, da ONG 

assessora em convênio com o STTR. Ela então interessou-se de participar de uma atividade de Fundo 

Rotativo Solidário e recebeu cerca de 15 galinhas e um galo do campo, para começar uma criação. Com o 

zelo e a experiência adquirida sobre este tipo de criação diferente do da agroindústria, Judite aumentou o 

plantel e começou a vender galinhas e frangos do campo em casa, já limpos, pronto para cozinhar ou assar. 

Em cerca de dois anos ela estava a vender na feira agroecológica na cidade. Desde que entrou para a Feira 

Agroecológica, em 2002, aperfeiçoou a comercialização de frangos e galinhas do campo, também já abatidas 

e limpas, segundo normas de higiene sanitária que aprendeu nos cursos de capacitação da ONG que assessora 

a família. Mas para manter o aumento da procura ao produto, bem como a excelência e qualidade exigidas 

pelos clientes, na feira agroecológica, ela teve que procurar meios de aumentar ainda mais a oferta da carne e 

de ovos de galinhas. 

     Aumentou a propriedade comprando mais um pouco de terra da vizinha, e melhorou o sistema de produção 

de forragem e de milho para as galinhas, a partir do apoio da ONG assessora. Transformou o sistema anterior 

num sistema agroecológico com fontes de água (cisternas do P1MC, Barragem Subterrânea, - ver imagens no 

Anexo 08), um biodigestor para produção de gás, um interessante sistema de ciclagem de matéria orgânica 

que garante a fertilização dos solos para a produção, a partir de compostagem orgânica, cuja principal fonte de 

nutrientes são os dejetos das galinhas, que também alimentam o biodigestor. 

     Dona Fátima fixou o número de galinhas entre 220 e 250 cabeças separadas em três lotes de diferentes 

idades; com a renda proveniente da venda de ovos ela compra a comida das galinhas, ficando a renda da 

venda de carne, descontados os outros custos de produção, como renda líquida. Utilizando duas chocadeiras 

elétricas, pequenas, ela mantém um plantel de pintainhos com três diferentes estágios de crescimento. A 

agricultora tem controlo técnico sobre a sua produção, já que adquiriu o conhecimento necessário junto à 

ONG assessora. Reformou a casa de morada, comprou móveis e eletrodomésticos novos e pôs seus dois filhos 

na universidade. 

     A qualidade de vida da família melhorou consideravelmente. Até a São Paulo já foi, de avião, visitar a 

família que lá vive, os quais não via desde muito tempo atrás. E tudo isso com o recurso e renda provenientes 

do seu sistema de produção. 

 

 

                                                           
159 O nome da agricultura em questão é fictício para manutenção do anonimato e em razão de não se ter obtido autorização prévia para citação 

nominal. 
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Como este caso de sucesso existem centenas de outros espalhados pelo Semiárido 

brasileiro, grande parte dos deles por mérito de alguma ONG local, que trabalha o tema da 

comercialização numa perspetiva agroecológica, normalmente articulada em uma das três redes 

sociotécnicas já citadas neste trabalho. As seis ONGs referenciais (ver item 5.2.8) para esta 

investigação trabalham com o tema da comercialização e dentro do tema a ação estratégica de 

melhoramento da renda das famílias a partir das feiras agroecológicas. 

Há poucos dados sobre as feiras agroecológicas, principalmente os dados de renda. Os 

agricultores que a frequentam nunca revelam o que ganham. Na região metropolitana de Recife, 

a capital de Pernambuco uma família que vende seus produtos na feira agroecológica do Bairro 

das Graças, uma zona de habitação de classe média, foi assaltada meia dúzia de vezes na volta 

da feira, ao chegar a casa com o dinheiro ganho no negócio. Diríamos, portanto, que estes 

parecem ser dados irrelevantes, os que revelariam as quantias exatas de renda, diante da 

exposição das famílias ao perigo do assalto. Vale então considerar as informações e indicadores 

de melhoramento de condições de vida que aparecem mais facilmente como a capacidade de 

compra e de investimento, o melhoramento das habitações, a aquisição de meios para colheita 

e armazenamento, a transformação dos produtos, o transporte e embalagem, bem como a 

evolução do conhecimento sobre o negócio, sobre a manutenção das condições de produção, 

sobre a sustentabilidade dos seus sistemas. 

Aqui, portanto, reforçamos o que foi estudado no capítulo 2 sobre a capacidade das 

famílias desenvolverem conhecimento a partir de princípios agroecológicos de produção para 

a agricultura familiar, e não de pacotes de tecnologias, ou seja, cada uma família utiliza o 

conjunto de tecnologias que acedem, e de acordo com o conhecimento adquirido a partir dos 

princípios: de estabilidade, produtividade, resistência e resiliência dos sistemas de produção os 

quais conferem sustentabilidade aos mesmo. Tais princípios são, portanto, ajustados às 

condições locais. E embora as rendas de cada família envolvida sejam melhoradas, os sistemas 

de produção são diferentes em algum aspeto, seja por conta dos fatores físicos, ou pela 

capacidade de investimento com mão-de-obra familiar, seja pela capacidade intelectual de 

aprendizagem e intervenção no sistema de produção. 
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6.4.4. Relações interorganizacionais: fortalecendo a produção e comercialização 

sustentáveis. 

 

Niederle (2008), na recensão crítica A coreografia do campesinato na sociedade 

contemporânea do livro Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e 

sustentabilidade na era da globalização, de Jan Douwe van der Ploeg160, afirma que o que 

interessa é a direção e o controle dos processos exercidos pela redes sociotécnicas, ao invés de 

infraestruturas produtivas ou pessoas e mercadorias (Niederle, 2008), para fortalecer a 

economia local de forma sustentável, desde que tais processos sejam dinamizados por relações 

interorganizacionais.  

E este é um ponto importante, porque no momento em que os processos produtivos e de 

comercialização são apropriados e inseridos nas dinâmicas territoriais de debate sobre políticas 

públicas para a produção e a comercialização, surgem diferentes estratégias concretas de 

mercado que podem vir a ser apoiadas por programas e políticas públicas, a exemplo do PAA 

e PNAE, mas também como iniciativas locais através do esforço coletivo dos movimentos 

sociais no campo, incluindo ONGs de assessoria, a exemplo das feiras agroecológicas, que de 

facto mudaram a vida das famílias que a elas se integraram, considerando a realidade do 

Semiárido. 

Como parte da estratégia de comercialização de circuito curto as feiras agroecológicas 

passam a ter grande importância, permitindo às famílias agriculturas obterem renda com a 

venda direta, normalmente semanal, de seus produtos. A agricultura familiar e camponesa se 

fortalece a partir desta estratégia pois as famílias passam a manter os sistemas de produção 

ativos e são estimuladas a melhorar e qualificar sua ação de disponibilizar produtos de qualidade 

para os consumidores, como afirma um entrevistado: 

Um dos maiores incentivos das famílias agricultoras, para manter os sistemas produtivos, de 

forma sustentável, é ter onde vender seus produtos em circuitos curtos de mercado que vão 

desde as comunidades onde moram, até a sede do município. Neste sentido as feiras 

agroecológicas semanais constituem-se numa excelente opção para movimentar a economia 

local e territorial rompendo com o entrave histórico do controle de preços imposto pelos 

                                                           
160 PLOEG, Jan Douwe van der. Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Série 

Estudos Rurais, Porto Alegre: UFRGS, 2008. 372 p. 
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atravessadores (comerciantes intermediários). Por isso repito que a feira agroecológica se 

apresentou como uma alternativa pra enfrentar o problema da comercialização (E 13 OSC).  

Outra entrevista traz um depoimento importante que valoriza a participação das 

mulheres nas feiras agroecológicas, e, ao mesmo tempo ressalta a importância das relações 

interorganizacionais que vão desde a capacidade de organização social dos grupos de mulheres, 

em nível comunitário, municipal e territorial até a inegável relevância do apoio internacional, 

principalmente de uma agência holandesa de cooperação, segundo o depoimento de uma pessoa 

entrevistada: 

Minha ONG tem um trabalho histórico com as mulheres de assentamentos e de comunidades 

tradicionais de agricultura familiar e isso só foi possível pelo apoio das agências 

(internacionais). A ICCO, por exemplo, teve um papel importante na estruturação do trabalho 

com comercialização. Hoje as feiras agroecológicas existem, em grande parte, por causa desse 

apoio inicial da ICCO, em investimentos produtivos e na organização de grupos, como a Rede 

de Apicultores (regional). Então aquela agência teve um papel muito importante nesse campo 

do trabalho de desenvolvimento de ações com as famílias agricultoras, além do 

desenvolvimento institucional. Com as agências sempre foi possível pautar essa perspetiva do 

desenvolvimento institucional junto com a ação com as famílias agricultoras (E 21 OSC). 

As feiras agroecológicas também foram reconhecidas como importantes iniciativas de 

comercialização solidária de circuitos curtos (Jalfim et al., 2008), tornando-se vitrines de 

referência para organizações governamentais e não governamentais que trabalham numa 

perspetiva de sustentabilidade de processos de produção e comercialização (MDA, 2011c) 

envolvendo produtores e consumidores, eliminando os intermediários que normalmente 

ficavam com a maior parcela dos lucros obtidos com a venda dos produtos, conforme 

mencionado na análise dos problemas que justificam esta investigação.  

A própria história do desenvolvimento da proposta de feiras agroecológicas mostra uma 

evolução, tanto no número de feiras como na qualidade e na efetivação dos espaços de feiras, 

nos municípios, os quais foram sendo criados quase que exclusivamente relacionados à atuação 

de ONGs e redes da sociedade civil, no Semiárido, como mostra o Quadro 17, sempre com o 

apoio de agências de cooperação internacional ou outras entidades financiadoras. 
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Quadro 17.  

Feiras Agroecológicas: espaços de fortalecimento da agricultura familiar e da economia local 

OSC Estado Território Municípios Apoio 

AS-PTA PB Borborema 

Solânea, Arara, Remígio, 

Casserengue, Esperança, Areial, 

Massaranduba, Alagoa Nova, 

Lagoa Seca, Queimadas e 

Campina Grande (2 feiras) 

Actionaid, CCFD, União 

Europeia, ICCO, Projeto 

ECOFORTE161 

CAATINGAa PE Araripe 

Ouricuri, Bodocó, Exu 

(CAATINGA) 

Santa Cruz e Santa Filomena 

(CAATINGA e NEPS) 

Povoados de Extrema e Jatobá 

(Banca das mulheres da 

Comunidade de Santa Maria) 

Ipubi, Araripina, Nascente e 

Serrolândia (ONG CHAPADA) 

União Europeia / 

OXFAM-GB/ OXFAM-

NOVIB/ INTERMÓN-

OXFAM, Fundação Banco 

do Brasil (FBB) e Banco 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Económico e Social 

(BNDES), Projeto 

ECOFORTE 

SABIÁ PE 

Região 

Metropolitana 

do Recife, 

Pajeú e 

Agreste 

Recife (04), Gravatá, Cumarú, 

São Caetano, Serra Talhada, 

Triunfo 

ICCO, União Europeia, 

FBB, BNDES, Projeto 

ECOFORTE 

CETRA CE 
Vales do Curú 

e Aracatiaçú 

Apuiáres, São João dos Queiroz 

(Quixadá), Fortaleza, Pedra 

Branca, Trairi, Purão, Itapipoca, 

Paracuru e Quixeramobim 

ICCO, Manos Unidas, 

FBB, CAIXA 

SASOP b BA 

Recôncavo, 

Baixo Sul, São 

Francisco 

Salvador, Camamu, Remanso 

Terre des Hommes Suisse, 

Fundação Heifer, CAR, 

Fundação Ford, União 

Europeia, Petrobras, 

CESE, SPM, Projeto 

ECOFORTE 

Diaconia 
PE e 

RN 

Pajeú e  

Alto Oeste 

Potiguar 

Afogados da Ingazeira, Tabira, 

São José do Egito, Tuparetama, 

Umarizal, Caraúbas 

FLM/ EED/ PPM; União 

Europeia/Tearfund 

Totais 05 11 45 23 

Notas: elaboração do autor a partir de informações e dados das entrevistas e questionário on-line. a O 

CAATINGA mantém o apoio a um empório de comercialização de produtos da Agricultura familiar e 

camponesa na cidade de Ouricuri, o Empório Kaehté, cuja viabilidade foi possível graças ao investimento da 

OXFAM-GB, EU, enquanto projetos da cooperação internacional. b O SASOP não tem feiras agroecológicas de 

forma sistemática. Tem apoiado a realização das feiras, forma e capacita as famílias para a comercialização. 

 

                                                           
161 Projeto Redes ECOFORTE. Fonte: https://www.fbb.org.br/pt-br/ecoforte2017. Acesso em 02/08/2018. 

https://www.fbb.org.br/pt-br/ecoforte2017
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É importante destacar que apesar do sucesso das feiras agroecológicas, elas apresentam 

efeitos e impactos sociais limitados do ponto de vista da representatividade económica e do 

benefício direto e massivo para a agricultura familiar e camponesa como um todo. Mesmo nas 

grandes e médias cidades, a exemplo de Recife162 cuja população beira o 1,3 milhão de 

habitantes, há apenas 17 feiras agroecológicas e orgânicas. Ou seja, o efeito económico e social 

é vivenciado por poucas famílias em relação a todo o contingente de agricultores familiares no 

Semiárido, proporcionando a estas uma renda semanal razoável, mas que representam muito 

em sua vida já que é semanal e de certa maneira, segura, em termos de entrada de renda. 

Todas as famílias participantes mudaram sua vida para melhor, em diferentes escalas, 

quando passaram a comercializar nesses espaços. Do ponto de vista dos efeitos económicos 

positivos e amplos, pode-se, entretanto, apenas afirmar que são espaços potenciais para uma 

situação futura em que ocorra ótima articulação, colaboração e sinergia entre produtores e 

consumidores de alimentos e outros produtos agroecológicos e orgânicos. Em outras palavras 

as feiras agroecológicas teriam que atingir largas escalas de implementação para produzir algum 

efeito na economia em geral. 

O quadro 15 mostra apenas as feiras agroecológicas ligadas à ação institucional das seis 

ONGs referenciais neste trabalho de investigação. Foram registados, portanto, 45 feiras 

agroecológicas, o Empório Kaehté e duas bancas de comercialização comunitárias em 

povoados (aldeias) feitas por um grupo de mulheres. Estas iniciativas encontram-se em 11 

territórios de cinco estados e são (ou foram) suportadas por 23 organizações de apoio, 

principalmente ACIs, mas também fundações e programas de governo, a exemplo do programa 

da Petrobras e da Fundação Banco do Brasil. 

Alguns destaques deste exercício devem ser elucidados: 

i) as 45 feiras agroecológicas aqui registadas, são apenas uma pequena parte do que existe 

no Semiárido. Como dito anteriormente, as feiras agroecológicas fecham um ciclo de 

produção, possibilitam o surgimento de ilhas de prosperidade agroecológica e o sucesso 

das iniciativas de produção sem agroquímicos e de recuperação da fertilidade dos solos, 

equilíbrio na biodiversidade, a partir de práticas naturais de manutenção da 

produtividade e construção de resiliência para os sistemas produtivos;  

ii) O Empório Kaheté é o único que aparece no estudo, com as características que 

apresenta. Entretanto, não seria surpresa se, em estudos correlatos, fossem identificadas 

                                                           
162 A cidade do Recife, em Pernambuco, contava com 17 feiras, em 2012. Fonte Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), 

REVISTA DO IDEC – Ed. 162. Fevereiro de 2012. Fonte: http://www.idec.org.br/pdf/feiras-organicas-recife.pdf  Acesso em 15.01.2018. 

http://www.idec.org.br/pdf/feiras-organicas-recife.pdf
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dezenas de outras experiências análogas de comercialização, a exemplo das bodegas 

comunitárias anteriormente trabalhadas pelas CEBs e Pastorais Rurais;  

iii) Os dois espaços de venda comunitária identificados no Território do Araripe, são 

importantes pontos de venda que proporcionam às mulheres do grupo citado, melhores 

condições de vida pela renda garantida semanal. É suposto que existam muitos outros 

pontos comunitários de venda similares, pelo Semiárido; 

iv) As famílias que acedem a este espaço de comercialização possuem melhores condições 

de vida que outras famílias que não acedem a iniciativas de mercado, independente de 

serem locais ou territoriais;  

v) As feiras agroecológicas são importantes para a economia local. Melhoram muito as 

condições de vida, proporcionando bem-estar e melhores condições de aquisição de 

bens e serviços pelas famílias diretamente envolvidas. Normalmente o incentivo para 

manter os sistemas agroecológicos em produção, vem deste melhoramento de condições 

e meios de vida. Famílias que comercializam seus produtos, e geram lucros a partir de 

seu trabalho, permanecem nas feiras, aumentam sua produção, aperfeiçoam e melhoram 

seus sistemas de produção e procuram fidelizar clientes;  

vi) A segurança alimentar e nutricional é outro fator importante, tanto para as famílias 

agricultoras como para os consumidores de produtos da feira. A ausência de agrotóxicos 

e os cuidados com a higiene, embalagens, transporte e apresentação dos produtos são 

condições determinantes para se garantir o consumo de alimentos agroecológicos, 

orgânicos, biológicos. 

Procurou-se fazer uma análise documental de relatórios de outras OSC no Semiárido, 

bem como uma busca na literatura visando ao registo do número de feiras agroecológicas em 

toda a região Nordeste ou Semiárido, sem sucesso. Senão, vejamos o que diz um assessor 

especialista, que integra a Comissão de Produção Orgânica de Pernambuco (CPOrg-PE) e do 

SABIÁ “desconheço investigação que aponte um mapeamento do número de feiras 

agroecológicas que existem em todo semiárido brasileiro, ainda mais com especificações de 

quantas famílias estão envolvidas e, mais complexo ainda, o número de consumidores. Trata-

se de uma investigação, de facto relevante, mas que acredito não ter sido realizada ainda” (D. 

F. Lucas, comunicação pessoal, 01 de agosto, 2018). 

Uma breve busca na literatura e nos documentos referenciais nos dão as seguintes 

observações a respeito das feiras agroecológicas no contexto do Semiárido: 
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• Em 2010 existiam sete feiras agroecológicas em funcionamento no Território da 

Borborema, Paraíba, sendo duas em Campina Grande, uma em Esperança, uma em 

Remígio, uma em Lagoa Seca, uma em Solânea, uma em Massaranduba e uma em 

Alagoa Nova (MDA, 2010). 

• Há também feiras agroecológicas consolidadas, que são vitrines para o Território (do 

Araripe, em Pernambuco) e ONGs que trabalham essa dimensão do desenvolvimento 

sustentável (MDA, 2011c). Lá havia seis feiras agroecológicas, citadas como 

importantes iniciativas de geração de renda, e um empório para comercializar produtos 

da agricultura familiar, em 2017 (E 13 OSC). A presença de “feiras agroecológicas em 

muitos dos municípios da região contribuiu para a diminuição da quantidade de 

intermediários entre o produtor e o consumidor, além de divulgar o trabalho com 

convivência e agroecologia para a população consumidora do Araripe” (Garcia, 2013). 

• As feiras agroecológicas, surgem como alternativas de comercialização, entre outras, na 

busca de alcançar sustentabilidade da agricultura familiar. A partir desta perspetiva 

reconhece-se que a agricultura familiar vem se distanciando da visão de atraso e 

ineficiência, e de que produz apenas para a subsistência, bem como da visão de 

“aversão” ao mercado, pela busca de estratégias de inserção no mercado de maneira 

sustentável (Santos, Siqueira, Araújo, & Maia, 2014). 

• Problematizando a questão da comercialização de galinhas, por mulheres agricultoras, 

no Semiárido e a importância da inserção deste produto da agricultura familiar no 

mercado local, Mattos (2017, p. 152) destaca o espaço da feira agroecológica como um 

canal viável e afirma que “a participação das famílias, principalmente através das 

mulheres agricultoras, em feiras agroecológicas … é um fator determinante do interesse 

em investir no sistema, devido ao incremento na renda direta, para além do valor do 

autoconsumo”. 

• Investigação realizada pela OXFAM-GB mostra a evolução no número de famílias e 

mulheres envolvidas na comercialização local, no Território do Sertão do Pajeú, em 

Pernambuco: “em 2002 eram quatro famílias comercializando em duas feiras 

agroecológicas. Em cinco anos, o número de famílias aumentou para 77 

comercializando em sete feiras agroecológicas. Havia 34 mulheres participando do 

processo de produção, comercialização, coordenação das feiras agroecológicas” 

(Castello Branco, 2009). 
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7. Conclusões 
 

 

Este capítulo traz uma síntese analítico-conclusiva dos resultados discutidos no capítulo 

anterior, cuja base de formulação foram as evidências obtidas no contexto desta investigação, 

alusivas aos processos de mobilização e ação da sociedade civil no Semiárido brasileiro, 

referenciadas nos quatro recortes temático-conceituais163  e em duas hipóteses de investigação. 

Tal esforço de análise exigiu reconstruir e sistematizar a história das relações 

interorganizacionais da sociedade civil, bem como enfatizar e valorizar os espaços 

democráticos de interação Estado-sociedade, como arenas de debate sobre políticas públicas 

para a agricultura familiar na região. 

Ou seja, recorreu-se à história das mobilizações sociais na região e ao registo de factos 

importantes, aqui destacados como pontos de inflexão, no processo de construção e efetivação 

de ideias e propostas de políticas e programas. Dois exemplos de mobilizações sociais 

importantes para a este estudo foram a ocupação da SUDENE em 1993 e a criação da ASA em 

1999. Ambos os eventos não surgiram como passe de mágica. Resultaram dos processos de 

construção de relações interorganizacionais, de comunicação, de construção do conhecimento 

sobre Convivência com o Semiárido, e de interação em rede, como importantes estratégias que 

culminaram no fortalecimento e na criação de organizações da sociedade civil e de redes 

sociotécnicas dedicadas à assessoria de famílias agricultoras e camponesas (Figura 19, à página 

201). 

Por conseguinte, parece relevante destacar que esta análise científica põe em evidência 

relações interorganizacionais e de comunicação em rede, como requisitos importantes para o 

desenho e a implementação de futuras políticas públicas de fortalecimento da agricultura 

familiar no Semiárido brasileiro. Mas também expõe processos de organização em rede; de 

implementação de tecnologias sociais; e de experimentação de processos de organização social, 

referenciadas em desenvolvimento regional e territoriais, de fundamental importância para esta 

reflexão. E, portanto, face àquilo que foi investigado, é possível concluir: 

 

                                                           
163 Fundamentados e explicitados no item 1.3. 
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7.1. Análise dos campos temático-conceituais, fundamentada nas perguntas de 

investigação 

 

As evidências recolhidas destacam a atuação da cooperação internacional, a partir do 

apoio à construção de relações interorganizacionais, mediadas por redes sociotécnicas, a partir 

dos anos 1980. Tal apoio permitiu à sociedade civil implementar projetos de desenvolvimento, 

nunca antes experienciados naquele contexto, que viabilizaram a implementação de tecnologias 

alternativas, mais tarde rotuladas de tecnologias sociais, as quais foram progressivamente 

incorporadas às ordens de serviço nas arenas de debate sobre políticas públicas. A série de 

mobilizações e eventos sociais relacionados foram sistematizados na Figura 19 (página 201) 

em formato de linha de tempo. Assumida como base analítica, esta figura destaca eventos e 

factos que. Por opção pedagógica, foram organizados em quatro campos temático-conceituais, 

considerando a lógica de investigação adotada: 

Primeiro campo temático-conceitual: Organizações e redes da Sociedade Civil, 

atuando no Semiárido, desenvolveram capacidades de implementar projetos inovadores nos 

campos técnico, formativo, de comunicação e de incidência política: 

1. Tal capacidade, segundo os entrevistados, tornou-se mais evidente entre os anos de 2003 

e 2010, quando a sociedade civil encontra mais abertura para construir sinergias nas 

diferentes esferas públicas de interação e debate. Um elemento facilitador desta 

influência foi o facto de se ter, no staff do governo federal, profissionais oriundos das 

ONGs e movimentos sociais e sindical, abertas ao diálogo e à harmonização das 

agendas, compreendendo as necessidades e reivindicações da sociedade civil. Esta 

empreende, então, um processo mais intenso de participação nos conselhos, fóruns e 

comissões principalmente nos municípios e territórios; 

2. Muitas das políticas públicas para a Agricultura familiar e camponesa tiveram a 

influência direta ou indireta de OSCs no Semiárido, seja pela capacidade demonstrada 

de experimentar tecnologias, seja pela habilidade de mobilizar socialmente para a 

participação nas arenas de debate, principalmente aquelas locais e territoriais. Neste 

sentido destacam-se aqui os conselhos municipais e territoriais que passaram por uma 

fase importante, a de estabelecimento da condição de paridade em relação aos membros 

correspondentes dos governos. A atuação da sociedade civil nos conselhos, nas diversas 

escalas geográficas, e nos diversos níveis sociais de atuação, foi determinante para 

direcionar programas e projetos às populações mais carenciadas; 
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3. Independentemente das diferentes intensidades de participação, as arenas de debate, 

nomeadamente os fóruns, conselhos e comissões municipais, foram palcos de 

importantes reflexões e encaminhamento de políticas públicas, desde a conceção até as 

formas de implementação. Tais esferas de controle social das políticas públicas, 

desempenharam um importante papel para harmonizar interesses, alinhar propostas e 

gerar sinergias entre as reivindicações ou necessidades do contingente de agricultores 

familiares; 

4. O paradigma da convivência com o Semiárido, surge sob forte influência da sociedade 

civil como fenômeno de coexistência de processos de desenvolvimento, cocriação de 

tecnologias adaptadas ao ambiente semiárido e coevolução da construção de 

conhecimento sobre sustentabilidade para a agricultura familiar, fundamentada em 

processos de experimentação e de construção de conhecimento agroecológico. As redes 

sociotécnicas, nomeadamente a ASA, fez chegar às mais longínquas comunidades, um 

processo de formação e mobilização social para a convivência com o Semiárido, que 

resultou na implementação de tecnologias sociais para armazenar a água das chuvas, 

para beber, cozinhar e produzir, mudando a paisagem da região e contribuindo para 

melhorar as condições de vida de milhares de famílias agricultoras; 

5. Tais atividades contribuíram também para dinamizar e revigorar ações sociais de outras 

políticas e programas por exemplo, do PRONAF, PAA e PNAE, P1MC, ATER 

Agroecologia, a partir do aumento do volume de recursos, a eles destinados, propiciando 

maior acesso das famílias e, consequentemente, mais segurança quanto à produção de 

alimentos e produtos para gerar renda através da comercialização. Essas políticas foram 

sendo qualificadas por influência dos conselheiros e conselheiras, representantes de 

redes, OSCs, cooperativas, sindicatos, federações de trabalhadores rurais, movimentos 

sociais no campo, associações rurais, grupos étnicos (quilombolas e indígenas). 

 

Segundo campo temático-conceitual: as evidências recolhidas e os resultados 

discutidos nesta tese sugerem que o apoio da cooperação internacional, nomeadamente a não 

governamental, às OSCs, redes e movimentos sociais, convertem-se em benefícios para a 

agricultura familiar: 

6. Uma inequívoca contribuição foi financeira, permitindo à sociedade civil experimentar 

processos sociais ousados e inéditos, como o de desenvolver a experiência da Rede 

PTA, e mais tarde, da ASA, cujas propostas inovadoras também receberiam apoio 
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financeiro governamental, a exemplo do P1MC e do P1+2. Os recursos da cooperação 

internacional também permitiram experimentar processos inovadores de comunicação; 

financiar a formação de técnicos(as), assessores(as) e de agricultores(as) familiares; 

custear eventos de intercâmbio que permitiram a interação de investigadores(as) de 

universidades estrangeiras e brasileiras, como importantes estratégias de capacitação e 

formação técnica dos elementos das equipas assessoras; e, finalmente, subsidiar os 

custos de experiências em tecnologias sociais, testadas de forma participativa, na 

maioria dos casos, nas propriedades de agrícolas familiares; 

7. Mas, para além de favorecer a experimentação de processos sociais, a contribuição 

financeira, principalmente das ACIs não governamentais, dos inquiridos e 

entrevistados, foi de uma relevância incontestável para que as organizações, 

movimentos sociais e redes influenciassem processos de negociação e implementação 

de políticas públicas, bem como influenciassem os investimentos oficiais nos 

programas, a exemplo do PRONAF, que chegou ao valor de R$ 22 biliões investidos na 

safra 2015-2016, ou 14,3% do investimento total na agricultura brasileira (Quadro 10, 

à página 221); 

8. Embora a maior parte do apoio tenha sido financeiro, ACIs como o DED, OXFAM-GB, 

UNICEF, CRS, CÁRITAS, AIN, EED/PPM e MISEREOR, por exemplo, e outras, 

deram suporte técnico, em alguns momentos, como na ocupação da SUDENE, na 

formação da ASA, nos apoios à sociedade civil para participarem de grandes eventos, a 

exemplo do Fórum Social Mundial, Rio 92 e Rio + 20, e nos Encontros Nacionais de 

Agroecologia. Estas e outras agências contribuíram com a experiência de seus oficiais 

de programas e coordenadores de projetos em temáticas específicas, algumas, como no 

caso da OXFAM-GB assumiram parte da capacitação técnica, a exemplo dos temas 

género, meios de vida sustentáveis e comercialização de circuito curto para produtos 

agroecológicos; 

9. Um respondente (E 14 CIQ) que trabalhou em quatro ACIs no Semiárido, afirma que 

todas contribuíram para introduzir temas importantes: gênero, Direitos Humanos (DH), 

consciência sobre DH, economia local, meio ambiente… e que estes temas fossem 

discutidos a partir de abordagens locais, da cultura local. De uma forma ou de outra 

tais temas foram debatidos nos fóruns e conselhos locais e territoriais, contribuindo para 

influenciar os próprios conselheiros e as políticas por eles discutidas. Tomando como 

exemplo o tema género, foi feito um esforço de formação, para demonstrar a 
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importância como tema, mas principalmente para que as organizações assumissem 

como “uma coisa sua”, processando e gerando conhecimentos a serem transformados 

em projetos concretos de valorização e melhoramento dos meios de vida de mulheres 

agricultoras. 

10. Entrementes, nem tudo correu sempre bem com a introdução de temas. Outro 

entrevistado afirma que a receção de temas nem sempre foi vista com bons olhos por 

dirigentes de ONGs e lideranças de redes, e que, em certa altura, os conflitos ideológicos 

surgiam, principalmente em torno do tema género, caracterizando uma situação que 

beirava a resistência por parte das ONGs não-feministas no Semiárido. Esta opinião é 

corroborada por outro entrevistado quando fala sobre a mesa de abertura no Congresso 

Brasileiro de Agroecologia (maio, 2016) formada por homens, cujo tema era o resgate 

da memória da agroecologia no Brasil. A seguir os dois depoimentos na íntegra: 

11. …  mesmo dentro das redes, incluindo a ASA, o trabalho (com o tema gênero) não era fácil, … 

O pessoal tinha grande resistência e inclusive acabou se expressando agora no último CBA 

(Congresso Brasileiro de Agroecologia) onde teve um conflito de gênero. Montaram uma mesa 

pra resgatar a memória da agroecologia no Brasil. Não tinha nenhuma mulher (a compor a 

mesa). As mulheres que estavam no encontro ocuparam a mesa e gritaram palavras de ordem 

tipo “sem feminismo não há agroecologia”!!! (E 16 CIQ). 

12. Eu estava lá e infelizmente aconteceu que a mesa montada no CBA objetivava fazer um resgate 

da história da agroecologia no Brasil e, por ser uma mesa com ausência de mulheres, nós 

protestamos fortemente, sob o questionamento de pelo menos um “famoso” da agroecologia. 

… com a ausência de mulheres nesses debates, perde-se a oportunidade de analisar questões 

que ganham relevância a partir do olhar feminino (E 31 OSC). 

 

Terceiro campo temático-conceitual: No que se refere às ameaças e entraves ao 

processo de influência das organizações em políticas públicas e os riscos de sua autonomia: 

Em face ao que foi investigado, este estudo vem sugerir que as ameaças e entraves mais 

fortes ocorreram, por um lado, pela saída gradativa da cooperação internacional, do Brasil, 

incluindo o Semiárido, agravada pela mudança de prioridades por parte do governo federal, 

mais presente a partir de 2015 o que fez diminuir drasticamente as verbas de apoio ao trabalho 

de fortalecimento da agricultura familiar, pela sociedade civil; e, por outro lado a fragilidade 

continuada das ONGs e movimentos sociais que não conseguiram alcançar sustentabilidade 

financeira. Atentemos aos argumentos que justificam tal análise conclusiva: 
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13. A relação Estado-sociedade construída entre 2003 e 2015 sofreu mudanças substanciais 

a partir da substituição da Presidente destituída, pelo Vice-presidente, cujos interesses, 

bem como do parlamento que o alçou ao poder, mudaram em relação ao governo 

anterior. Tal mudança de interesses resultou na extinção do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e na redução drástica de recursos para o Ministério do 

Desenvolvimento Social (L. M. de Mattos, 2017), os dois órgãos oficiais que apoiavam 

ações de cunho social e de empoderamento das populações rurais mais carenciadas, 

incluindo aí milhões de famílias agricultoras no Semiárido. Cortaram-se recursos dos 

programas sociais, do P1MC/ASA, do PRONAF, do PAA, PNAE e ATER 

Agroecologia, entre e outros. Evidências desta investigação mostram que a pobreza 

extrema volta a ameaçar as populações rurais mais carenciadas no Semiárido e o país 

tende a retornar ao Mapa da Fome (FAO-ONU), de onde saiu em 2014, justamente pela 

forte redução no investimento em políticas sociais e inclusivas para as populações mais 

carenciadas e historicamente excluídas, segundo E 29 RST; E 13 OSC; E 19 ACD e 

outros; 

14. Para além da agricultura familiar e camponesa o governo de Michel Temer adotou 

políticas de restrição de direitos para as populações do campo, muitos dos direitos 

conquistados por populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e de 

comunidades tradicionais de agricultura familiar, passam a ser ameaçados pelos setores 

mais favorecidos, o do extrativismo predatório, incluindo mineração, o latifúndio e o 

agronegócio; 

15. Uma ponderação feita no objeto de investigação referia-se à autonomia das 

organizações em relação às influências políticas em seu trabalho, como fator de extrema 

relevância para eliminação do risco de insucesso das mesmas. A provisão de recursos 

da cooperação internacional era o input que permitia tal autonomia, e as organizações 

não tiveram a preocupação de desenvolver estratégias e práticas consistentes de 

captação e mobilização de recursos, de outras fontes, de forma sistémica e sustentável, 

para suprir a lacuna deixada pelas agências quando estas retiraram o apoio financeiro. 

Isso provavelmente se deu porque na medida em que as agências retiravam o apoio 

financeiro, o governo federal e os estaduais aumentavam a provisão de recursos 

financeiros, facto este ocorrido, em torno da metade da década de 2000, provindo 

principalmente do MDA e do MDS; 
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16. Ou seja, pode-se concluir que em diferentes momentos as organizações da sociedade 

civil não souberam enxergar possibilidades de seguir por outros caminhos: 

a. As pautas e propostas elaboradas pela sociedade civil poderiam ter sido melhor 

construídas, com mais dedicação e tempo, que permitissem às ONGs, na maioria 

dos casos, construir propostas mais sustentáveis com base em reflexões mais 

aprofundadas de sua atuação, segundo o entrevistado E 28 ACI; 

b. Os temas, alguns introduzidos, nem sempre eram bem aceitos pelas lideranças, 

a exemplo do tema “equidade e justiça de género”, constituindo-se, por um 

período considerável, como ponto de tensão entre ONGs não-feministas e ONGs 

feministas, segundo os entrevistados E 16 CIQ, E 14 CIQ, E 31 OSC; 

c. Outros temas como “relações de mercado empresarial”, ou “financiamento 

empresarial) com algumas exceções, foram objeto de resistência de lideranças 

de ONGs com considerável influência nas redes sociotécnicas, segundo o 

entrevistado E 28 ACI. Outros entrevistados (E 09 ACI, E 06 ACI, E 16 CIQ, e 

E 07 CIQ) avaliam que a sociedade civil pode ter perdido excelentes 

oportunidades de desenvolver propostas de desenvolvimento económico da 

agricultura familiar, bem como para a sustentabilidade financeira das ONGs e 

redes sociotécnicas. 

 

Quarto campo temático-conceitual: as mobilizações sociais promovidas pelas 

organizações, redes e movimentos sociais objetivando fortalecer a agricultura familiar a partir 

do novo paradigma da “convivência com o Semiárido” contribuíram para gerar resiliência, 

resistência e sustentabilidade aos sistemas de produção agrícolas familiares.  

Face ao que foi investigado, não se pode assegurar, por um lado, que o fortalecimento 

da agricultura familiar resultou num status de sustentabilidade plena dos sistemas de produção 

em todo o Semiárido, dada a diversidade socioeconómica e ambiental que caracteriza este setor 

produtivo. Por outro lado, pode-se afirmar que nos sete territórios de atuação das ONGs 

referenciais há exemplos muito interessantes de processos sociais que resultaram em 

experiências locais e territoriais de resistência e resiliência dos sistemas de produção, formando 

ilhas de prosperidade agroecológicas, desenvolvidas a partir de experimentos de convivência 

com o Semiárido. Segundo depoimentos obtidos nas entrevistas esta afirmativa fundamenta-se 

nos seguintes argumentos: 
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17. O processo de construção de redes sociotécnicas164, e as dinâmicas pedagógicas de 

formação dos quadros técnicos de suas organizações afiliadas, contribuíram para 

transformar os sistemas agrícolas e pecuários, de famílias participantes no trabalho das 

seis ONGs referenciais. Segundo os entrevistados E 08 OSC; E 23 OSC; E 20 OSC; e, 

E 21 OSC, isto se deu a partir de processos sociais, ações estratégicas e atividades 

práticas, materializadas no planeamento, implementação e monitoria de experiências e 

boas práticas, capazes de construir e estabelecer resistência, resiliência e 

sustentabilidade aos sistemas de produção; 

18. Contudo, este processo acima mencionado expressa-se socialmente a partir de dois 

vieses, a partir do que foi investigado: 

a. O primeiro viés, mais voltado à dimensão técnica, reúne as dinâmicas de 

relações interorganizacionais e a cocriação de tecnologias sociais para a 

convivência com o Semiárido, que, para além das técnicas, considera também 

processos e dinâmicas de comunicação rural local e territorial nos sete territórios 

referenciais. Deste processo surgem as ilhas de prosperidade agroecológica165, 

assumidas como referência de sucesso e como exemplo de produção e 

reprodução da agricultura familiar de base sustentável (E 22 RST, E 23 OSC), a 

serem tomadas como referências de boas práticas aplicáveis àqueles territórios; 

b. O segundo viés, de cariz mais abstrato, considera a coevolução dos processos 

sistémicos de desenvolvimento sustentável local, territorial e regional, bem 

como de processos e dinâmicas sociais de redes e movimentos, incluindo as lutas 

e mobilizações sociais, como referenciais concretos; 

19. Na prática a sustentabilidade dos sistemas de produção encontra suporte no novo 

paradigma de Convivência com o Semiárido, que se contrapõe ao antigo paradigma de 

“combate à seca”, o qual se configura a partir de atividades de implementação de boas 

práticas de produção e reprodução da agricultura familiar e camponesa, na gestão dos 

recursos naturais, nas estratégias de produção sustentável cuja base de expressão social 

é a capacitação técnica e a formação de lideranças para compreender, interagir e lidar 

com o novo paradigma (E 22 RST e E 23 OSC, E 05 OSC). 

 

                                                           
164 Nomeadamente das redes: PTA, ASA, ANA e ATER NE. 

165 Uma paráfrase às referências de dois autores (Garcia, 2013; e, Silva, et al. 2013; op. cit.) quando se referem aos polos de irrigação no 

Semiárido como criadores de ilhas de prosperidade económica. 
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7.2. Análise das hipóteses de trabalho 

 

A partir das perguntas de investigação foram consideradas duas hipóteses de trabalho a 

serem analisadas a partir das evidências descobertas. Tal análise inicia com a construção de 

argumentos e a quantificação de evidências a elas relacionadas. 

Quanto à primeira hipótese… 

“O staff das ONGs não conhece suficientemente os Fóruns de Alto Nível para a Eficácia da 

Ajuda Internacional ao Desenvolvimento nem tinha noção da influência que estes teriam nas 

pautas de políticas públicas para a agricultura familiar”. 

… e face ao que foi investigado é possível assumi-la como verdadeira a partir dos 

seguintes argumentos: 

a) 49% dos profissionais inquiridos não conheciam os fóruns, 23% já tinham ouvido 

falar e apenas 28% conheciam (Figura 8, à página 94). A pergunta no questionário, da qual 

obteve-se estes dados, não exigia saber o grau de conhecimento sobre os fóruns, mas quando 

esta informação foi comparada aos depoimentos dos profissionais entrevistados, 

nomeadamente com aqueles que conheciam os fóruns, verifica-se que o grau de conhecimento 

era bastante superficial. Os dados do quadro 11, à página 233, mostram que 65% das pessoas 

entrevistadas não conheciam os fóruns, 16% tinha ouvido falar e apenas 19% conheciam. Estes 

dados sugerem que os fóruns eram pouco discutidos, no contexto do Semiárido brasileiro, e, 

portanto, os fóruns, em si, perdem relevância no contexto do objeto desta investigação; 

b) 77% dos profissionais inquiridos, que conheciam ou já tinham ouvido falar nos 

fóruns, responderam que estes tiveram alguma influência no desenvolvimento rural no 

Semiárido. É o que mostra o gráfico da figura 9, à página 98. Mais uma vez, quando esta 

informação foi comparada com as respostas aos questionários, e face ao que foi investigado, 

sugere-se que a influência ocorre apenas no âmbito da sugestão de temas estratégicos, pelas 

ACIs, a serem trabalhados pelas suas parceiras no Semiárido. Esta afirmativa é ratificada pelos 

depoimentos a seguir: 

 … havia uma seleção das solicitações transformadas em projetos porque o dinheiro também 

não dava pra todas (as propostas) que chegavam… (os temas…) alívio de pobreza, era uma 

questão central pra aquela agência na época; dar voz a população; dar voz às mulheres; 

proporcionar foco nas atividades… existiam alguns critérios que orientavam este trabalho de 
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seleção das necessidades e estas eram escolhidas para financiar, “casando” com aquilo que 

era prioridade para a agência (E 14 CIQ). 

Sobre o depoimento anterior dois comentários: i) dar “voz às mulheres” está ligado ao 

tema “justiça de género” tratado no documento do Consenso de Monterrey como igualdade 

entre homens e mulheres, numa dimensão humana, enquanto condição indispensável para se 

ter desenvolvimento sustentável no mundo inteiro (ONU, 2002); ii) a expressão “casando com 

aquilo que era prioridade para a agência” deixa claro que as prioridades eram negociadas entre 

agências, ONGs e comunidades assistidas, para o caso da atuação da agência citada no 

depoimento do entrevistado “E 14 CIQ”. 

Um outro depoimento pode ser tomado como evidência ratificante desta discussão: 

… O que se ouvia de algumas agências era que os projetos negociados deviam abordar 

determinados temas, por exemplo, a comercialização a partir de produtos que deviam ser postos 

nos mercados, inclusive mercados internacionais; ou igualdade de género, justiça de género e 

direitos das mulheres, combate à violência doméstica, direitos de juventudes, energias limpas 

e outros temas que iam surgindo de tempos em tempos. Eu digo sempre que a gente ia se 

moldando aos temas que as agências traziam pra nós (E 21 OSC). 

c) No contexto desta investigação, as organizações da sociedade civil reconhecem que 

os temas vindos de fora, e incorporados aos projetos, tiveram uma utilidade futura que por vezes 

não era percebida localmente e no contexto da época. É o que reforça o depoimento seguinte: 

…a gente vivenciou um exemplo positivo em que nós fomos induzidos a trabalhar com crianças, 

por conta dos vínculos solidários com uma agência. E, o que era uma questão nova para nós 

se revelou uma grande oportunidade, porque hoje (2017), essas crianças que nós 

trabalhávamos há dez quinze anos atrás são dos movimentos de juventudes no Território. … se 

a gente não fosse levado a trabalhar isso há 15 anos atrás, se não fosse esse condicionamento, 

não teríamos atualmente uma atuação tão bem qualificada a partir das juventudes (E 22 RST). 

O segundo e o quarto Objetivos de Desenvolvimento do Milénio tratavam diretamente 

do tema “crianças”166 e os debates acerca do melhoramento das condições de vida desta 

importante parcela da população mundial ocorreram em praticamente todos os fóruns, desde o 

Consenso de Monterrey (2002) até a Parceria de Busan (2011). Boa parte das agências com 

atuação no Semiárido abordavam, direta ou indiretamente, este tema e as seis ONGs 

                                                           
166 ODM 2: alcançar o ensino primário universal; e ODM 4: reduzir a mortalidade infantil, trataram diretamente do tema, o qual era também 

tratado transversalmente nos ODM 1, 3, 5, e 6. 
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referenciais participantes desta investigação tiveram, em algum momento de sua vida 

institucional, um trabalho com crianças167. 

A mesma pessoa entrevistada afirma que a necessidade de a agência tratar este tema foi 

para a sua ONG uma grande oportunidade sociopolítica no território de atuação. 

Elas (as crianças) é que incorporaram os movimentos de juventudes. São os novos líderes, estão 

assumindo os papéis, estão assumindo os sindicatos e todo o trabalho com a infância foi 

extremamente importante pra gente fazer uma aproximação com escolas, no debate da 

alimentação… Nós encaramos… (transformamos) o que parecia ser um incômodo numa 

oportunidade e estamos “colhendo bons frutos” … e é assim também com outras ONGS. … (E 

22 RST). 

d) E, mais uma vez, fica evidente que o tema chega às ONGs através de uma agência 

como assunto de seu interesse, sem, no entanto, ser anotado como uma orientação originada 

pelos fóruns, ou mesmo nos debates ocorridos no quadro dos ODM. O longo depoimento a 

seguir fortalece esta afirmativa e revela dinâmicas construídas pelas agências em torno de temas 

de seu interesse a serem articulados com a sociedade civil: 

… nós tivemos um seminário no Equador e aquele momento foi interessante porque muitas 

organizações apoiadas pela ICCO de Sul a Norte do país estiveram participando … focado na 

questão da pobreza e agricultura sustentável e foi escolhida justamente a região NE onde tinha 

maior concentração de pobreza. … Por outro lado teve uma discussão muito interessante 

também … na Oxfam, na NOVIB e Intermón (Oxfam) … em que eles definem o conceito de 

“meios de vida sustentáveis” … Toda uma discussão sobre a sustentabilidade na agricultura 

numa perspetiva mais abrangente considerando outras dimensões e isso dialogando muito com 

toda a discussão da Agenda 21, valorizada na ECO-92 (CNUMAD-ONU), demandava uma 

discussão mais abrangente. No caso das mulheres destaco: a cooperação internacional 

europeia demandou mesmo que esse tema fosse mais estruturado na agenda das organizações 

brasileiras, não só as organizações feministas naquele primeiro ciclo, mas todas elas. Aí 

destaco o papel muito relevante que o Serviço de Cooperação Técnica Alemã, o DED, fez nesse 

sentido. Porque além de ter espalhado várias mulheres em organizações no Brasil 

especialmente no NE onde teve um maior número de cooperantes, ele teve um momento que o 

DED promoveu um ciclo de formação ampla e um dos temas que eles priorizaram foi um ciclo 

com a questão de gênero e isso fez uma parceria com organizações importantes como o SOS 

Corpo, como o MMTR-NE e também tinha uma assessora específica para isso e isso gerou 

                                                           
167 Em muitos casos o trabalho com crianças incorporava os adolescentes como público também atendido. 
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possibilidade de reflexões muito importantes no campo de todas as organizações com as quais 

o DED trabalhava … também teve uma contribuição efetiva da ABONG, tanto com o DED mas 

também com a NOVIB a través de um projeto específico de formação em gênero para 

organizações que faziam parte da plataforma NOVIB. Então a questão de gênero e discussão 

sobre o tema, acho que a cooperação internacional trouxe essa demanda para o brasil de uma 

forma muito efetiva e apesar de todo um debate algumas resistências em alguns campos, acho 

que as organizações brasileiras souberam acolher, souberam resinificar isso e transformaram 

as organizações brasileiras em referência para o mundo, nesse campo (E 09 ACI). 

Em vários momentos opiniões divergentes entre ACIs e ONGs surgiram, tornando 

evidentes algumas diferenças de conceção e de opção técnica e sociopolítica entre estes atores 

sociais. Vejamos o que diz um profissional entrevistado a respeito das opções das agências: 

E tem outras (ACIs) que talvez foram para um caminho... eu tava me lembrando de uma agência 

que tinha aquela coisa de talvez dar uma ênfase muito forte à questão da economia, da renda. 

Não que isso não seja um elemento relevante, né? Pra dinâmicas das agricultoras e 

agricultores, né? Autonomia econômica ela é fundamental, mas aí tinha um peso que eles 

davam: queriam que nossa ONG contratasse um economista. “Se não contratar um economista 

tem que aprofundar nessa história da renda, né? Pesquisa, levantamentos e...” em relação a 

isso é… acho que houve uma certa resistência, né? (E 05 OSC). 

Este depoimento é assumido também por cinco dos entrevistados de OSCs, e é difícil 

dizer quem estava certo ou errado, já que, embora houvesse exceções, a resistência de 

organizações locais a determinados temas, foi relativamente respeitada pelas ACIs. Entretanto, 

teria sido melhor para o trabalho que a OSC, mencionada no depoimento anterior, tivesse 

mesmo contratado um economista para o seu quadro técnico?  

Perguntas como esta podem levar a crer que ótimas oportunidades de testar a força da 

agricultura familiar do ponto de vista económico, possam ter sido perdidas, como sugere um 

dos entrevistados ao falar sobre a resistência acima especificada, trazendo um exemplo concreto 

de proposta discutida, por pelo menos quatro agências com trabalho no Semiárido, numa 

tentativa de desenvolver a parte económica da agricultura familiar na região. Em destaque o 

tema da comercialização e a necessidade de ampliar o debate sobre as iniciativas práticas de 

mercado como importante condição para o desenvolvimento da agricultura familiar no 

Semiárido, a qual encontra forte resistência de um dirigente de ONG:  

… de facto, daí surgiu uma iniciativa de um Seminário que se chamava “vender é preciso: 

comercialização no Semiárido”, né? E aí também havia resistências, por exemplo de uma ONG 
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participante, cujo representante questionou a proposta porque ele não se sentia suficientemente 

envolvido. Ele entendeu (a proposta) como uma ameaça à força definidora das agendas do 

Semiárido, … as empresas foram atacadas como diabos … mas quem “proporia” outra coisa 

(fora das agendas) era tratado como inimigo porque colocava “em cheque” a força definidora 

… das ONGs. Não eram todas não, eram cerca de 10 pessoas (ONGs) que dominavam o “troço” 

todo. Era uma coisa de vanguarda que sustentava e que representava, de certa forma, em nível 

nacional, a parte “ruralista” das ONGs (E 28 ACI). 

e) No que se refere ao envolvimento do governo brasileiro com o contexto de influência 

dos fóruns nas pautas de políticas públicas, percebe-se, no âmbito deste trabalho, e face ao que 

foi investigado, que as temáticas podem até ter vindo dos grandes debates nos fóruns, mas isso 

não era o mais importante naquele contexto. Uma das entrevistas destaca justamente uma ação 

da cooperação internacional bilateral que exemplifica a distância mantida, não necessariamente 

intencional, entre a ação local e os fóruns, destacando a influência direta de uma agência de 

cooperação da ONU-FAO, o FIDA, na temática género. Esta, mais uma vez, ganha importância 

a partir da dinâmica de desenvolvimento territorial criada em torno das relações entre o Projeto 

Dom Helder Camara (do Ministério do Desenvolvimento Agrário), o FIDA e algumas ONGs 

do Semiárido, como marco de grande importância para a formação em género e o avanço 

concreto da temática nos assentamentos de reforma agrária e comunidades tradicionais de 

agricultura familiar, com a conquista de direitos pelas mulheres agricultoras. 

Pensando nos marcos históricos de conquistas das mulheres agricultoras… o projeto Dom 

Helder, de atuação nas regiões semiáridas do Brasil, trouxe, junto com o FIDA, a exigência de 

que houvesse uma transversalidade de gênero, nas ações, porque o PDHC era parceiro do 

FIDA e a formação em género era também uma exigência do movimento de mulheres. Este é 

um marco importante de contribuição da cooperação na formação dos quadros técnicos na 

temática de género, mas claramente falando, por determinação e influência da cooperação (E 

31 OSC). 

Como outros, este depoimento não deixa claro se a demanda da inclusão do tema género 

nas ações do PDHC e o conjunto de ONGs parceiras, viria da orientação dos fóruns já 

anteriormente mencionados, entretanto, reforça o argumento de que os temas eram trabalhados, 

em muitos casos, a partir dos interesses da cooperação internacional. Contudo, se as agências 

internacionais de cooperação, principalmente as não-governamentais, processavam os 

resultados dos fóruns, e os apreendiam como temas de trabalho, tal aprendizado não era 

repassado adiante para as organizações parceiras no Semiárido desta forma. As evidências 



288 
 

mostram que os próprios oficiais (ou ex-oficiais) de programas entrevistados desconheciam (ou 

conheciam muito pouco) os fóruns e suas deliberações. 

 

Quanto à segunda hipótese… 

“Não houve apoio efetivo e direto das Agências de Cooperação Internacional (ACI) no 

semiárido brasileiro que resultasse em mudanças paradigmáticas nas políticas públicas para a 

agricultura familiar na região”. 

…concluímos que esta hipótese não se confirma porque, embora a maior parte das ACIs 

se mantivessem longe das atividades, no terreno, segundo depoimento de vários entrevistados, 

algumas desenvolveram, apoiaram e aplicaram, elas próprias, programas de formação das 

equipas técnicas locais que influenciavam decisões nas arenas locais e territoriais de debate. 

65% dos entrevistados reafirmam a importância do apoio das agências ao viabilizar centenas 

de eventos locais e territoriais, mobilizações sociais de relevância incontestável, protagonizados 

pela sociedade civil, em todo o Semiárido. 

Uma das agências envolvidas, o DED, adotou a prática de ter quadros técnicos próprios 

a trabalhar diretamente com os STTRs e associações comunitárias, capacitando, monitorando e 

avaliando iniciativas de desenvolvimento rural, local e territorial. Outras agências 

desenvolveram ações de formação direta, assessoria institucional e de gestão, como OXFAM e 

ACTIONAID, inclusivamente para organizações de base e grupos de mulheres e de jovens. 

Outras, como EED e PPM, contaram com o trabalho de organizações assessoras, a exemplo da 

ELO - Ligação e Organização168 na cidade de Salvador-BA.  

Face ao que foi investigado, alguns argumentos justificam esta conclusão sobre a 

segunda hipótese de trabalho: 

a) Em resposta às perguntas 9 e 10 do questionário (Anexo 7a) obteve-se a figura 23 (à 

página 228) a qual mostra os valores atribuídos pelos respondentes, aos 11 indicadores 

previamente selecionados. Destacam-se naquela figura, três níveis de apoio da cooperação 

internacional para cada indicador, de onde se pode sistematizar três grupos de apoio, a partir 

dos valores aferidos, por ordem de importância: 

1º grupo) Intercâmbio de conhecimento, formação e capacitação de equipas técnicas, e 

equidade de género, foram os apoios mais citados, com valores entre 16 e 20. 

                                                           
168 A ELO Ligação e Organização - www.elobrasil.org.br - foi parceira de agências europeias, nomeadamente de EED e PPM. Mantinha uma 
equipa de profissionais de diversas áreas estratégicas e tinha como principal contribuição a formação de quadros técnicos de ONGs e outras 

parceiras locais (E 07 CIQ). 

http://www.elobrasil.org.br/
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2º grupo) Soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, proteção de 

conservação do meio ambiente, produção sustentável e orientação para trabalhar temas 

mundialmente importantes, foram os apoios medianamente citados, com oito a 12 valores; e, 

3º grupo) Envio de cooperantes e voluntários, organização da comercialização e 

mercados, e combate à desertificação, foram os apoios menos citados no contexto do público 

respondente ao questionário, com 1 a 6 valores. 

De maneira geral cada tema classificado nas três categorias relaciona-se diretamente 

com algumas das mais importantes políticas públicas e programas de apoio à agricultura 

familiar na região, a exemplo de: PRONAF, PNATER, PNAE, PAA, Programa Nacional de 

Cisternas, PNTDR e PROINF, que eram discutidos nos conselhos, fóruns e comissões, desde 

os municípios, territórios e estados, sendo levados principalmente para o CONDRAF e o 

CONSEA em nível nacional, de onde se encaminhavam propostas, de políticas públicas ou de 

mudanças em políticas públicas, para os ministérios. 

b) Ao estudar o papel que as agências de cooperação europeias tiveram no apoio às 

entidades da sociedade civil brasileira, em sua atuação no campo da educação popular, Haddad 

(2014) afirma que “a dimensão de solidariedade das ações de cooperação foi o traço mais 

marcante nas relações estabelecidas” (p. 132) durante os anos 1960-70, solidariedade que se 

fortalece a partir da década de 1980, inclusive no Semiárido. Segundo um entrevistado quatro 

argumentos fortalecem esta afirmativa, dando origem a uma experiência única de relações 

interorganizacionais: 

… primeiro, era uma cooperação muito mais livre, menos amarrada, que dependia muito mais 

do oficial do projeto. Segundo, eram pessoas que tinham uma história com a América Latina. 

Já tinham vindo pra cá, conheciam a língua. Terceiro, tinham um compromisso político com a 

situação … das diversas ditaduras que a gente tava vivenciando. Quarto: as agências... se 

tornaram grandes apoiadoras em nome do combate à violação de direitos, em nome da 

liberdade, etc. … então o que regia essa cooperação era o sentido de solidariedade com povos 

que estavam sem liberdade, sofrendo repressão (E 01 ACD). 

c) Outros depoimentos destacam os seguintes eventos que caracterizaram uma dinâmica 

social contributiva para o desenvolvimento rural regional: o surgimento das redes sociotécnicas, 

incluindo a ASA como ator social, com a proposta inovadora de construir um milhão de 

cisternas; as mobilizações e pressões dos movimentos sociais do campo; o acúmulo de 

conhecimentos sobre convivência com o Semiárido. Essa dinâmica social criada só foi possível 

com o apoio das ACIs, como afirma um entrevistado: 
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…o facto é que o dinheiro da Cooperação internacional, o recurso financeiro, foi decisivo para 

isso e dentro de uma doutrina, não vou nem dizer que foi um conhecimento mais formulado, 

mais sistematizado mas de uma doutrina formulada em termos de apoio à democracia, à 

superação da pobreza, à preservação dos recursos do meio ambiente, mais recentemente, quer 

dizer, o apoio à superação das desigualdades de gênero, muito mais recentemente entra a 

questão da preocupação com o futuro das alternativas da juventude rural… (E 23 OSC). 

O argumento sobre a importância do recurso financeiro, naquele contexto, é reforçado 

por outro entrevistado, quando ressalta a confiança depositada pelas agências nos diferentes 

projetos que levavam à construção de estratégias sociotécnicas e políticas: 

… foi graças aos recursos institucionais disponibilizados pelas ACIs que nos apoiavam que 

conseguimos chegar a este nível de atuação institucional com tranquilidade para fazer o que 

fizemos e com a qualidade e liberdade que fizemos. Quando falo assim me refiro à construção 

participativa de políticas públicas, desde a elaboração até a implementação com participação 

dos principais interessados os agricultores familiares e camponeses, e os conselhos locais que 

os representam. Sem o apoio das ACIs não teríamos ido muito longe. Os seus recursos nos 

proporcionaram participar dos eventos, manter equipes em campo atuando para consolidar o 

nosso projeto de transformação social (E 20 OSC). 

d) A transformação social a que se refere o entrevistado “E 20 OSC” se dá, 

principalmente nos municípios e territórios, com o aumento da participação dos agricultores 

nos conselhos e comissões municipais, enquanto arenas de debate sobre políticas públicas, com 

o apoio da sociedade civil, ONGs e STTRs. É nesse contexto que a sociedade civil pressiona 

por mudanças no PRONAF, que, em 10 anos, praticamente triplica o volume de recursos 

oficiais: passa de R$ 10,8 Bi (20013/2004) para R$ 28,9 bi (2015/2016)169, investido, 

possibilitando ampliar os grupos e modalidades de financiamento (Sartor, Camara, Nascimento, 

& Sato, 2014)170. Mas nem tudo correu como esperava a sociedade civil. O que se desejava era 

que o governo invertesse os volumes de financiamento da agricultura familiar em relação ao 

agronegócio (ver quadro 10, à página 221), desejo este expresso no depoimento de um 

entrevistado, dirigente de ONG ao se referir aos orçamentos anuais para a agricultura e a 

manutenção das diferenças entre os recursos para a agricultura familiar e para o agronegócio. 

Tivemos ganhos históricos nos orçamentos ano-a-ano, mas a diferença entre um e outro se 

manteve. … a diminuição das diferenças entre ricos e pobres, que, no meu ponto de vista não 

                                                           
169 Valores atualizados para o ano de 2016, segundo INPUT (2016), op. citada na bibliografia. 

170 Ver quadros 1 e 2, pp. 14 e 15 em (Sartor et al., 2014) 
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aconteceu, e isso está claramente expresso nas diferenças existentes no contexto do 

agronegócio que sempre teve apoio dos governos progressistas. Naquele contexto, repito, o que 

conseguimos foi algumas brechas para influenciar em políticas com alguma margem de 

influência. Só isso! Não conseguimos quebrar a hegemonia do agronegócio e isso está muito 

claro ao examinarmos os orçamentos do MDA e do MAPA (Ministério da Agricultura, 

Produção e Abastecimento), via Planos Safra anuais (E 20 OSC).   

Mas, para além da influência no PRONAF, a segunda parte do depoimento acima revela 

uma certa frustração com a manutenção das diferenças no investimento entre as duas principais 

categorias de agricultura no país. Ou seja, mesmo o governo mais dedicado à agricultura 

familiar manteve a prioridade de apoiar a agricultura de larga escala produtiva a exemplo da 

produção de commodities agrícolas, mais conhecida no Brasil como “agronegócio” (Nogueira, 

2018). 

 

7.3. Considerações finais e sugestões de continuidade de investigação 

 

A despeito das limitações da tese, é suposto que este trabalho tenha proporcionado 

contribuições para o campo analítico das relações interorganizacionais e processos de 

comunicação como elementos contributivos para o desenvolvimento sustentável da agricultura 

familiar e camponesa, tomando como caso o Semiárido brasileiro. Entretanto com a certeza de 

que nem todos os aspetos inerentes ao tema foram superados, resultam desta tese algumas 

sugestões e recomendações evidenciadas e fortalecidas ao longo da elaboração, as quais estão 

listadas a seguir: 

1. No contexto do surgimento do paradigma da Convivência com o Semiárido enquanto 

sinónimo de Agroecologia, aparecem, em consequência, algumas perguntas de 

investigação: quais são as transformações que se deram com a emergência progressiva 

desse novo paradigma no contexto do Semiárido brasileiro? E, o que mudou quanto à 

gestão institucional, gestão de mão-de-obra, estratégias económicas? Quais as novas 

relações estabelecidas com os segmentos sociais, com as políticas e com as novas 

formas de interpretação, acesso e gestão dos recursos públicos? 

2. No campo da agricultura familiar e suas formas de organização surge um outro objeto 

de investigação, de conhecimento essencial, que deve ser levado a sério como principal 

pergunta que se coloca em relação ao novo paradigma de convivência com o Semiárido: 

o que aconteceu na agricultura, e no mundo rural, efetivamente, com a emergência 
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dessas mudanças? Houve diferenciação social e econômica? Se houve, acentuaram-se? 

Atenuaram-se? Surgiram novas formas de repartição de benefícios do governo? Houve 

novas estratégias econômicas de organização dos sistemas e estes passaram a se 

diferenciar e a se diversificar? Estas perguntas surgem diante das evidências de que este 

processo aumentou a diversidade de formas de gestão econômica e ambiental dos 

sistemas agrícolas, e estas são perguntas que permanecem sem resposta; 

3. Mais da metade de todos os entrevistados afirmaram que a Universidade, enquanto ator 

social influente, deveria desenvolver meios para atender a agricultura familiar e 

camponesa em suas diferentes necessidades, bem como as famílias, estimulando-as a 

construir conhecimento de base sustentável sobre a agricultura e pecuária, ajudando-as 

a viverem com dignidade do que produz a terra: alimentos e bens para a geração de 

renda. A universidade, enquanto instituição, terá mais chance de sucesso se se voltar 

para estudar os complexos territórios rurais, não somente no que diz respeito aos 

processos produtivos, mas aos sistemas socioeconómicos, ambientais e culturais que 

compõem tal complexidade, com especial atenção para a minimização dos efeitos das 

mudanças climáticas globais nos sistemas produtivos agrícolas familiares responsáveis 

pela maior fatia de produção de alimentos no mundo; 

4. Inclusão da agricultura familiar e camponesa nos global gaps e dinâmicas de fair trade 

de forma que comunidades rurais de agricultura familiar tradicional desenvolvam 

processos sustentáveis de produção e de comercialização de seus produtos. As 

universidades devem incorporar em seus programas, unidades curriculares que 

habilitem os alunos a desenvolver tais trabalhos e elaborar projetos locais e globais que 

viabilizem tais propostas. Para exemplificar, ao concluir a licenciatura o aluno deveria 

ser capaz de elaborar um projeto, organizar, capacitar e realizar uma ação de 

organização de famílias agricultoras para comercializar localmente, mas também para, 

exportar seus produtos; 

5. Ao mesmo tempo desenvolver propostas e programas de mercados locais, 

potencializando as vantagens que este tipo de mercado possui: circuitos curtos, pouco 

tempo de deslocamento; produtos mais frescos; embalagens ecológicas e 

biodegradáveis; circulação de moeda e produtos localmente, fortalecendo a economia 

local e criando condições de estabilidade, resiliência e resistência aos processos 

produtivo e de mercado.  
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ANEXOS / APÊNDICES  
 

Anexo 01: Tipologia dos grupos de profissionais entrevistados 

 

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas a 31 profissionais conhecedores do 

fenómeno investigado e divididos em tipologias como no quadro a seguir.  

TIPOLOGIA Significado Nº de profissionais 

RSTa Rede Sociotécnica 6 

ACI Agência de Cooperação Internacional 4 

ACD Academia 5 

CIQ Consultor/a Informante Qualificado 5 

OSC Organização da Sociedade Civil 11 

 Total 31 

 

Cada entrevista foi feita a partir de um conjunto de 15 perguntas abertas, que originaram 

outras perguntas auxiliares para precisar evidências sobre o objeto de estudo. Cada entrevista 

foi gravada e transcrita para documento WORD. Posteriormente foram organizadas sínteses 

em livro EXCEL, classificando-as por pergunta e por entrevistado (linhas x colunas), com a 

intenção de comparar as respostas. 
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Anexo 02: Listagem dos Sítios WEB Consultados e não Mencionados no Texto171 

 

https://www.norad.no/en/front/  NORAD: Agência Norueguesa para a 

Cooperação ao Desenvolvimento. Acesso em 

12.10.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=26Rb4W57p7o  Vídeo clip sobre agroecologia – NBR: Acesso em 

17.10.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=OOm_F3Xj1Wg  Importância das sementes para a agroecologia e a 

sustentabilidade dos sistemas de produção da 

agricultura familiar. Pelo Doutor Paulo Petersen. 

Acesso em 02.03.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=-zFGG3r0F0Y  Video clip Palestra: Universidade, Movimentos 

Sociais e Produção de Conhecimento no Campo 

Brasileiro. 06.10.2015 - Universidade Federal do 

Pará (UFPA) - Congresso Nacional Residência 

Agrária, Universidade. Pelo Doutor Paulo 

Petersen. Acesso em 03.03.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=nDGJ8xpCsM8  Entre um Café, uma Prosa com a Economista 

PhD Tânia Bacelar, especialista em 

Desenvolvimento Regional - RTV Caatinga 

Univasf 

Publicado em 18 de mar de 2016. Acesso em 

03.04.2018. 

http://www.asabrasil.org.br/acoes/sementes-do-

semiarido 

Programa de Formação e Mobilização Social para 

a Convivência com o Semiárido: Manejo da 

Agrobiodiversidade – Sementes do 

Semiárido tem sua conceção assentada no reforço 

das estratégias de resgate e valorização do 

patrimônio genético, através do fortalecimento 

das práticas já existentes de auto-organização 

comunitária. Acesso em 05.01.2018. 

http://www.asabrasil.org.br/noticias?artigo_id=10303 RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 

22.08.2017 - Programa Cisternas ganha prêmio 

como uma das políticas públicas mais relevantes 

no combate à desertificação. Acesso em 

05.01.2018. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-

2831160 

Banco de Dados online de nomes científicos de 

plantas do mundo inteiro. Suportado pelo Royal 

Botanic Gardens of Kew, Londres, UK. 

(Primeiro) acesso em 20.12.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=OOm_F3Xj1Wg  Doutor Paulo Petersen – In; 2nd. 

FAO.International Symposium on Agroecology – 

Scaling uo agroecology to achieve the SDGs. 3-5 

April 2018. Food and Agriculture Organization of 

the United Nations – Sustainable Development 

Goals. Acesso em 31.05.2018. 

http://www.un.org/es/conf/ffd/2002/docs.shtml  Link para acceso a lo sitio web de la Conferencia 

internacional sobre la financiación para el 

desarrollo – Monterrey, México, 18 a 22 de 

marzo de 2002. Relación de los principales 

documentos resueltos de la conferencia. 

 

  

                                                           
171 Os Sítios web visitados foram utilizados para verificar informações mais gerais sobre os aspetos políticos, económicos e ambientais do 

Semiárido enquanto área de estudo desta investigação e, como tais, válidos como referência documental, porém não citados como literatura. 

https://www.norad.no/en/front/
https://www.youtube.com/watch?v=26Rb4W57p7o
https://www.youtube.com/watch?v=OOm_F3Xj1Wg
https://www.youtube.com/watch?v=-zFGG3r0F0Y
https://www.youtube.com/watch?v=nDGJ8xpCsM8
https://www.youtube.com/channel/UCCNEfhme3KlBhqB7LFPd7vg
https://www.youtube.com/channel/UCCNEfhme3KlBhqB7LFPd7vg
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831160
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2831160
https://www.youtube.com/watch?v=OOm_F3Xj1Wg
http://www.un.org/es/conf/ffd/2002/docs.shtml
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Anexo 03: Registo Histórico das Piores Secas Prologadas no Nordeste do Brasil 

 

Um ponto de vista jornalístico172. 

 

2014 não tem sido um ano bom no quesito climático. São Paulo enfrenta o pior período de estiagem desde 1964 

e o Nordeste já está no segundo ano de uma seca gravíssima, a pior dos últimos 50 anos, com cerca de 1400 

municípios afetados. Grandes secas, principalmente na região conhecida como Polígono das Secas (que abrange 

municípios dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e 

Minas Gerais), são comuns na história do Brasil. O problema é agravado pelo aquecimento global e o El Nino, 

fenômenos que tendem a aumentar as áreas secas em todo o mundo. Conheça os 10 maiores períodos de seca 

da história do país. 

1723/1727 

Essa foi uma das primeiras grandes secas registadas que atingiu a região Nordeste – principalmente a área em 

que, na época, ficava a Capitania de Pernambuco. Grupos de índios fugiram das serras e invadiram fazendas. 

Além da seca, uma peste assolou a região no mesmo período, causando uma enorme mortalidade nas populações 

mais frágeis, especialmente os escravos. 

1776/1778 

Essa foi mais uma seca combinada com um surto de doença, no caso, a varíola. A taxa de mortalidade foi altíssima, 

não só de pessoas, mas também de animais, principalmente o gado. A solução encontrada pela Corte Portuguesa 

foi repartir as terras adjacentes aos rios entre os povos flagelados. 

1877 / 1879 

Essa seca, que atingiu todo o Nordeste, mas especialmente o Ceará, causou a morte de 500 mil pessoas. O 

fenômeno também gerou uma grande migração: 120 mil nordestinos fugiram para a Amazônia e 68 mil partiram 

para outros estados brasileiros. O governante na época, o Imperador Pedro II, visitou o Nordeste e prometeu 

vender até a última joia da Coroa para amenizar o problema. Não preciso nem dizer que o pessoal está até hoje 

esperando essa grana… 

 1919/1921 

Essa seca muito grave, que atingiu principalmente o sertão de Pernambuco, fez aumentar muito o êxodo rural do 

Nordeste. A imprensa e a opinião pública pressionaram e exigiram uma atuação eficaz do governo para resolver 

o drama das famílias afetadas. Com isso, em 1920 foi criada a Caixa Especial de Obras de Irrigação de Terras 

Cultiváveis do Nordeste Brasileiro, mantida com 2% da receita tributária anual da União. Apesar disso, nada foi 

feito para efetivamente resolver o problema. 

1934/1936 

Essa foi uma das maiores secas enfrentadas pelo Brasil (que se tem registo). O longo período de estiagem não 

ficou restrito ao Nordeste: além de afetar nove estados na região, Minas Gerais e São Paulo também sofreram 

com a falta de chuvas. Depois disso, o problema no sertão nordestino passou a ser encarado como um problema 

nacional. 

1963/1964 

A seca que começou em 1963 foi gravíssima. A estiagem bateu recordes em várias estados: Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Até a Amazônia sofreu com falta de chuva. Além disso, uma onda 

de calor muito forte assolou o país. 

 1979/1985 

Essa foi uma das secas mais prolongadas da história do Nordeste: durou 7 anos. O auge do problema foi em 1981. 

Na época, o ditador-presidente João Figueiredo chegou a fazer uma declaração dizendo que só restava rezar para 

chover. A estiagem deixou um rastro de miséria e fome: lavouras perdidas, animais mortos, saques à feiras e 

armazéns por uma população faminta e desesperada. No período, 3.5 milhões de pessoas morreram, a maioria 

crianças sofrendo de desnutrição. 

1997/1999 

A década de 90 sofreu com os efeitos do fenômeno El Niño, que causa o aumento das temperaturas das águas e 

traz várias consequências para o clima – entre eles, o agravamento de secas no Nordeste. A seca do final dessa 

década foi terrível. Foram 5 milhões de pessoas afetadas, saques a depósitos de comida devido às mortes de 

                                                           
172 Reportagem da Revista Super Interessante Ed. Abril. Por Luiza Antunes - Redação Super - access_time21 dez 2016, 10h12 - Publicado em 

19 ago 2014, 23h21 - Fonte: https://super.abril.com.br/blog/superlistas/os-10-maiores-periodos-de-seca-no-brasil/ - Acesso em 06/05/2018. 

https://super.abril.com.br/blog/superlistas/os-10-maiores-periodos-de-seca-no-brasil/
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animais e lavouras perdidas. A seca foi tão grave que Recife passou a receber água encanada apenas uma vez por 

semana. 

2001 

A seca de 2001 foi um prolongamento do período de seca do final da década de 90, que teve uma trégua em 2000. 

O Rio São Francisco sofreu com a pior falta de chuvas de sua história, causando uma diminuição drástica do 

volume de suas águas. Para piorar a situação, a falta de chuvas em todo o Brasil contribuiu para a pior crise 

energética que o país já viveu, somando a estiagem prolongada à falta de investimentos no setor. 

 2007/2008 

Em 2007, ocorreu a pior seca da história no norte de Minas Gerais, região do estado de clima semiárido. Não 

choveu nada entre março e novembro de 2007 e as precipitações abaixo da média continuaram durante o ano 

seguinte. No total, foram 15 meses de estiagem. Durante o período, foram registados quase 54 mil focos de 

incêndio e mais de 190 mil mortes de cabeças de gado. Centenas de municípios decretaram estado de emergência. 

 

Um ponto de vista académico173. 

 

1583/2012: Histórico de Secas no Nordeste do Brasil por:  

Seca de 1583- 1585: a primeira notícia sobre seca foi descrita pelo padre Fernão Cardin. Ele relata que houve 

uma grande seca no Nordeste, fazendo os índios abandonarem a região por algum tempo. Cinco mil índios se 

deslocaram do Sertão de Pernambuco e Rio Grande do Norte para o litoral, pois as fazendas haviam deixado de 

produzir, afetando atividades associadas à cana-de-açúcar e mandioca, causando fome em várias áreas. 

Seca de 1692: Segundo o historiador Frei Vicente do Salvador, a seca atingiu todo o Rio Grande do Norte e 

Paraíba, causando prejuízos a população e pecuária.  Durante a seca, os indígenas se uniram e começaram a invadir 

as fazendas em busca de alimento. A imigração foi a única alternativa para povos que não tinham como 

se alimentar. A imigração em direção a Minas Gerais iniciou em 1692 em função da seca e da mineração de ouro. 

Seca de 1720: A pior seca e longa estiagem que se iniciou em 1720 e se prolongou até 1727, totalizando sete anos 

seguidos se seca. Há descrições do Senador Pompeu de Sousa Brasil que essa seca atingiu os estados do Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A seca e a fome fez assolar pela região, secou fontes, estagnou rios, 

esterilizou lavouras, e dizimou quase todo o gado. Seca alarmante nas províncias do Ceará e do Rio Grande do 

Norte. 

Seca de 1790: 

Este ano no Ceará, Alves faz referência a um testemunho de uma autoridade que afirma que que a seca matou 

todo o gado, causando falta de carne seca. A imigração foi intensificada pela seca, fome e doenças que se 

estenderam pelo Nordeste. Seca transformou homens, mulheres e crianças em pedintes. Foi criada a Pia Sociedade 

Agrícola, primeira organização de caráter administrativo, cujo objetivo era dar assistência aos flagelados. 

Seca de 1877:  

Foto: Retirantes da seca de 1877, acesso em 

26/8/2015. 

Uma das mais graves secas que atingiram o 

Nordeste. Fortaleza chegou a ter cem mil 

habitantes, os sertanejos chegavam de diversas 

regiões com a esperança de migrarem para fora do 

Ceará, fugindo da seca, fome e pestes. No interior, 

unidos em grupos, flagelados saqueavam depósitos 

de mantimentos do governo. Em Juazeiro o padre 

Cícero se desdobrava para salvar seus fiéis, pois a 

seca estava acabando com o povoado que ele vivia 

há cinco anos. 

Hoje se calcula que morreram mais de meio milhão de pessoas em consequência das secas de 1877 / 1878 /1879. 

O engenheiro André Rebouças, abolicionista, negro, respeitado por suas ideias progressistas, calculava em mais 

de dois milhões as pessoas atingidas pela seca, ainda em novembro de 1877. 

                                                           
173 Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil (CEPED) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Fonte: 

http://www.ceped.ufsc.br/historico-de-secas-no-nordeste-do-brasil/ - Acesso em 06/05/2018. 

http://natalgeo.blogspot.com.br/2013/12/secas-e-acudage-no-nordeste-do-brasil.html
http://cronologiadassecas.openbrasil.org/2014/09/cronologia-das-secas_85.html
http://www.ceped.ufsc.br/historico-de-secas-no-nordeste-do-brasil/
http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/08/Seca-1877-OpenBrasil.org_.png
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Seca de 1980: 

Foto: Região Nordeste no ano em que a seca chegou 

ao auge, acesso em 26/8/2015. 

Essa foi uma das secas mais prolongadas da história do 

Nordeste: durou 7 anos. O auge do problema foi em 

1981.  A estiagem deixou um rastro de miséria e fome: 

lavouras perdidas, animais mortos, saques à feiras e 

armazéns por uma população faminta e desesperada. 

Atingiu toda a região, deixando um rastro de miséria e 

fome em todos os Estados. No período, não se colheu 

lavoura nenhuma numa área de quase 1,5 milhões de 

km2. No período, 3.5 milhões de pessoas morreram, 

a maioria crianças sofrendo de desnutrição. Pesquisa 

da Unesco apontou que 62% das crianças nordestinas, 

de 0 a 5 anos, na zona rural, viviam em estado de desnutrição aguda. 

Seca de 1998:  

Foto: Open Brasil- Seca de 1998, acesso em 

26/8/2015. 

Na década de 90, os anos de 1993, 1996, 1997, 1998 e 

1999 foram anos sofríveis.  A seca de abril de 

1998 estava prevista há mais de um ano, em 

decorrência do fenômeno El Niño, mas, como das 

vezes anteriores, nada foi feito para amenizar os efeitos 

da catástrofe.  Os efeitos de uma nova seca no 

Nordeste: população faminta promovendo saques a 

depósitos de alimentos e feiras livres, animais 

morrendo e lavouras perdidas. Com exceção do Maranhão, todos os outros estados do Nordeste foram atingidos, 

numa totalidade de cerca de 5 milhões de pessoas afetadas. A seca foi tão grave que Recife passou a receber água 

encanada apenas uma vez por semana. A estiagem deixou um rastro de miséria e fome: lavouras perdidas, animais 

mortos, saques à feiras e armazéns por uma população faminta e desesperada. 

Seca de 2001: 

A seca de 2001 foi um prolongamento do período de seca do final da década de 90, que teve uma trégua em 2000. 

O Rio São Francisco sofreu com a pior falta de chuvas de sua história, causando uma diminuição drástica do 

volume de suas águas. Para piorar a situação, a falta de chuvas em todo o Brasil contribuiu para a pior crise 

energética que o país já viveu, somando a estiagem prolongada à falta de investimentos no setor. 

Seca de 2012:  

Foto: Seca no Nordeste, Noticiajato, 

acesso em 26/8/2015. 

O Nordeste tem a pior seca dos últimos 

30 anos (alguns meios de comunicação 

afirmam que dos últimos 60 anos), 

dizimando quase por completo a 

Pecuária e Agricultura familiar. A terra 

sem verde, os rios sem água e os animais 

magros ou mortos pelos pastos do sertão. 

Em algumas regiões do semiárido 

nordestino não caiu nenhuma gota 

d’água em 2012. Essa seca terminou 

com  grande prejuízo para os criadores 

do Nordeste. Segundo os dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal, do IBGE, a região perdeu 4 milhões 

de animais. 

  

http://contandohistoria1977.blogspot.com.br/2013/07/o-brasil-e-o-mundo-em-1983-nordeste.html
http://contandohistoria1977.blogspot.com.br/2013/07/o-brasil-e-o-mundo-em-1983-nordeste.html
http://contandohistoria1977.blogspot.com.br/2013/07/o-brasil-e-o-mundo-em-1983-nordeste.html
http://cronologiadassecas.openbrasil.org/search/label/Seca%20-%201998%20%2F%201999
http://cronologiadassecas.openbrasil.org/search/label/Seca%20-%201998%20%2F%201999
http://obshistoricogeo.blogspot.com.br/2015/01/a-crise-hidrica-brasileira-os-dez.html
http://noticiajato.com.br/seca-no-semiarido-brasileiro-deve-se-agravar-nos-proximos-anos/
http://noticiajato.com.br/seca-no-semiarido-brasileiro-deve-se-agravar-nos-proximos-anos/
http://natalgeo.blogspot.com.br/2013/12/secas-e-acudage-no-nordeste-do-brasil.html
http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/08/seca_no_nordeste1980.jpg
http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/08/Seca-OpenBrasil.org_.png
http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/08/seca-nordeste-04.jpg
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Anexo 04: definições174 importantes sobre o Sistema Internacional de 

Cooperação ao Desenvolvimento 
 

Sistema Internacional de Cooperação ao Desenvolvimento (SICD) – Rede de instituições públicas e 

da sociedade civil que promovem ações de Cooperação Internacional ao desenvolvimento. O SICD está formado 

por muitas organizações de diferentes naturezas, orientações e funções, dentre as quais encontram-se organismos 

internacionais, governos e instituições públicas dos países doadores e receptores de ajuda, organizações não-

governamentais, empresas e outras entidades da sociedade civil. Estas organizações compõem uma rede que de 

forma mais ou menos articulada configura o SICD. 

Cooperação Internacional ao Desenvolvimento (CID) – Conjunto de atuações de caráter internacional 

realizadas pelos atores públicos e privados, entre países de diferentes níveis de renda, para promover o progresso 

econômico e social dos Países em Vias de Desenvolvimento (PVD), e conseguir um progresso mais justo e 

equilibrado no mundo, com o objetivo de construir um planeta mais seguro e pacífico. Estas atuações se situam 

no quadro das relações internacionais, das quais constituem um âmbito específico e perseguem metas comuns 

baseadas em critérios de solidariedade, equidade, eficácia, interesse mútuo, sustentabilidade e co- 

responsabilidade. A finalidade primordial da Cooperação ao Desenvolvimento deve ser a erradicação da pobreza 

e da exclusão social e o incremento permanente dos níveis de desenvolvimento político, social, econômico e 

cultural nos países do Sul. 

Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) – Fluxos econômicos que as agências oficiais, incluídos os 

governos estatais e locais, ou suas agências executivas, destinam aos PVD e às instituições multilaterais. O 

principal objetivo dever ser a promoção do desenvolvimento econômico e o bem-estar social dos países em vias 

de desenvolvimento. Os fluxos devem ter caráter concessional e um elemento de doação de ao menos 25%. A 

ajuda é de origem pública (estados ou organizações multilaterais). 

Concessionalidade – Em se tratando de uma doação, o elemento de concessionalidade é de 100%. Se é 

um crédito, a concessionalidade ou liberalidade é no mínimo de 25% para os PVD e de 50% para os Países Menos 

Adiantados (PMA), com condições especiais nas taxas de juros, período de carência e amortização. Esses critérios 

garantem transparência, qualidade e possibilidade de medir o esforço de cada doador. 

 

  

                                                           
174 Estas definições foram copiadas, na íntegra de Ayllón (2006, p. 07) e postas neste anexo para o leitor que deseje aprofundar os conceitos 
mencionados no texto. Fonte original não citada neste trabalho, mas registada nesta nota de pé de página: GALÁN, M.; SANAHUJA, J.A. 

(1999). El sistema internacional de cooperación al desarrollo. Madri: Cideal. 
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Anexo 05: Informações mais Detalhadas sobre as Seis ONGS Referenciais neste 

Estudo 

 

AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecologia. 
 

A AS-PTA175 é uma associação de direito civil sem fins lucrativos que, desde 1993, atua para o 

fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do desenvolvimento rural sustentável no Brasil com foco de 

atuação direta na região Semiárida. A experiência acumulada pela organização, ao longo desses anos, permitiu 

comprovar a contribuição do enfoque agroecológico como fundamento teórico e ferramenta prática de 

enfrentamento dos grandes desafios da sustentabilidade e resiliência de sistemas de produção agrícola e pecuário 

na agricultura familiar. A AS-PTA participou da constituição das principais redes nacionais de fortalecimento da 

agricultura familiar (ASA, ANA e Rede ATER-NE) e promoção do desenvolvimento rural sustentável. Ao mesmo 

tempo em que constituem espaços de aprendizado coletivo, essas redes proporcionam ações articuladas de 

organizações e movimentos da sociedade para influenciar elaboração, implantação e monitoramento de políticas 

públicas.   

Esta ONG possui três programas de desenvolvimento inclusivo e sustentável: 1) O Programa Paraíba, 

chamado de “Programa de Desenvolvimento Local do Agreste da Paraíba” atua em 15 municípios compreendidos 

pela área de abrangência do Pólo Sindical e das Organizações da Agricultura Familiar da Borborema e tem como 

objetivo fortalecer as capacidades sócio organizativas, técnicas e políticas do Pólo e de suas organizações para 

que formulem, defendam e executem um projeto de desenvolvimento rural na região baseado nos princípios da 

sustentabilidade socioambiental por meio da agroecologia;  2) O Programa de Agricultura Urbana que AS-PTA 

vem desenvolvendo, desde outubro de 1999, na zona oeste do município do Rio de Janeiro, RJ, no qual é 

estimulado o aproveitamento de pequenos espaços em comunidades dentro da cidade para o cultivo de alimentos, 

plantas medicinais e criações de animais, sob um enfoque agroecológico;  3) O Programa de Desenvolvimento 

Local do Centro Sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, ou simplesmente “Programa do Contestado”, foi 

constituído em 1993.  O trabalho desenvolvido é fundamentado na construção coletiva do conhecimento 

agroecológico e é implementado com agricultores e agricultoras experimentadores distribuídos, atualmente, em 

49 grupos comunitários de 16 municípios, juntamente com diferentes organizações formais e informais da 

Agricultura Familiar Camponesa da região, ONGs e movimentos sociais. 176 

 A AS-PTA atua, nos três programas de desenvolvimento, com 13 temas177: acesso a mercados; 

agrobiodiversidade; agroflorestal; construção do conhecimento agroecológico; criação animal; financiamento da 

transição agroecológica; infância e juventude; manejo da água; manejo ecológico dos solos; monitoramento da 

transição agroecológica; mulheres; relações sociais de gênero e geração; e, saúde e alimentação.   

  

                                                           
175 Informações concedidas por dois respondentes da organização.  Informações complementares estão acessíveis no web site: 

www.aspta.org.br. - Acesso em 10.08.2017. 

176 Fonte: http://aspta.org.br/quem-somos/ - Acesso em 10.08.2017. 

177 Fonte: http://aspta.org.br/temas-de-intervencao/ - onde são descritos em detalhes os 13 temas com os quais a AS-PTA trabalha.  - Acesso 

em 10.08.2017. 

http://www.aspta.org.br/
http://aspta.org.br/quem-somos/
http://aspta.org.br/temas-de-intervencao/
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ONG CAATINGA. 
 

A ONG CAATINGA - Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-

Governamentais Alternativas178 – é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve 

ações para a promoção do fortalecimento da agricultura familiar e para a garantia dos direitos da população do 

Semiárido brasileiro. Nossa ação é orientada pela Agroecologia, na perspetiva da convivência com o Semiárido e 

da Educação Contextualizada. Atuamos na luta ao Direito à Alimentação, Segurança Alimentar e Economia 

Familiar, para ampliação da capacidade das famílias agricultoras de estruturar seus sistemas de produção de 

alimentos livres de venenos, mais resistentes às mudanças climáticas, prevenindo e superando processos de 

desertificação e suas organizações de base capazes de incidir em políticas públicas, exigindo seus direitos. Na luta 

pelos Direitos das Mulheres e pela Equidade de Gênero, para o fortalecimento das mulheres agricultoras e suas 

organizações representativas para exigir e aceder seus direitos. E para a Cidadania Ambiental e Educação 

Contextualizada, na mobilização e formação de sujeitos sociais locais e regionais, para atuarem como cidadãos 

ambientais. 

 O CAATINGA tem sido protagonista histórico na influência público-política, desde que fazia parte do 

Projeto Tecnologias Alternativas (PTA), enquanto Centro de Tecnologias Alternativas, fazendo parte de um 

projeto nacional suportado juridicamente pela FASE  (Jalfim, 2015; Lima, Koehnen, & Pires, 2016). O PTA-

FASE foi responsável, na Região do Araripe, hoje conhecido como Território da Cidadania do Sertão do 

Araripe179.  

“O CAATINGA é uma organização não governamental, com vinte e dois anos de fundação e que é 

oriunda da Rede PTA que reunia a partir dos anos 1980 grupos de profissionais das ciências agrárias no 

desenvolvimento de técnicas, experimentos e inovações que melhorassem a produtividade da agricultura 

de base familiar, como alternativas à tecnologias da Revolução Verde. Desde sua fundação em 1988 

desenvolve ações de educação contextualizada para convivência com o semiárido, numa perspetiva de 

abordagem agroecológica” (Pires, 2011). 

 O CAATINGA tem como missão institucional “Semear a agroecologia para uma vida digna no 

Semiárido”. Orienta suas atividades estratégicas a partir de três objetivos a saber: i)  Direito à Alimentação, 

Segurança Alimentar e Economia Familiar – a partir do qual visa ampliar a capacidade das famílias agricultoras 

de estruturar seus sistemas de produção de alimentos limpos para a família e o mercado, mais resistentes e 

resilientes às mudanças climáticas/secas, e suas organizações capazes de incidir em políticas públicas, exigindo 

seus direitos; ii) Direitos das Mulheres e Equidade de Gênero – para fortalecer as mulheres agricultoras e suas 

entidades representativas para exigir e acessar seus direitos; e, iii) Cidadania Ambiental e Educação 

                                                           
178 Fonte: www.caatinga.org.br . Acesso em 02/10/2016. 

179 O Território Sertão do Araripe - PE abrange uma área de 12.020,30 Km² e é composto por 10 municípios: Araripina, Granito, Ipubi, 

Ouricuri, Trindade, Bodocó, Exu, Moreilândia, Santa Cruz e Santa Filomena. 

A população total do território é de 307.658 habitantes, dos quais 142.520 vivem na área rural, o que corresponde a 46,32% do total. Possui 
25.908 agricultores familiares, 423 famílias assentadas. Seu IDH médio é 0,62.  Fonte: Sistema de Informações Territoriais 

(http://sit.mda.gov.br). Visitado em 7/7/2017. 

http://www.caatinga.org.br/
http://sit.mda.gov.br/
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Contextualizada – a partir do qual mobiliza e forma atores sociais locais e regionais, para atuarem como 

cidadãos/ãs ambientais180. 

 

 

CETRA - Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador. 
 

O CETRA181, Organização da Sociedade Civil tem usa história contada através das pessoas que a 

construíram. Criado oficialmente em 30 de dezembro de 1981, no estado do Ceará, teve por base o trabalho que 

já se desenvolvia desde 1978, quando o advogado Antônio Pinheiro Freitas, foi convidado pelo Pe. Moacir 

Cordeiro Leite, então vigário de Aratuba-CE, para prestar assistência jurídica a trabalhadores rurais que se 

organizavam em suas comunidades em torno da luta pela posse da terra. A assistência jurídica e social incluía 

processos de formação política com esse segmento social, através de cursos, encontros, grupos de estudo, reuniões 

e publicações básicas e adotava uma metodologia participativa. De Aratuba essa ação espalhou-se pela Serra do 

Baturité e seu entorno, chegando até Quixadá e Quixeramobim no Sertão Central, área de atuação das CEBs. 

O CETRA desenvolve a maior parte de suas atividades nos Territórios dos Vales do Curu e Aracatiaçu; 

Sertão Central; Sobral; Inhamuns, Ibiapaba; Baturité; e Canindé, desenvolvendo as seguintes linhas estratégicas 

de atuação: Agroecologia e convivência com o semiárido; ações socioambientais; socio-economia solidária; 

fortalecimento das organizações e redes; juventude rural; mulheres e comunicação. 

A entidade é uma das fundadoras da ABONG e é associada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, 

além de se articular com a Rede ATER Nordeste e o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste. 

Realiza parcerias com organizações para o desenvolvimento de suas ações estratégicas, incluindo a Rede ASA 

Brasil de quem é parceira nos programas de formação e mobilização social para a convivência com o semiárido. 

O CETRA desenvolveu várias parcerias internacionais que proporcionaram investimentos produtivos e na 

organização de grupos, a exemplo da Rede de Apicultores, cujo papel foi importante na difusão da criação de 

abelhas nos territórios de atuação institucional. Junto com as parcerias internacionais o CETRA teve um relevante 

papel na implementação de ações com as famílias agricultoras, além do desenvolvimento institucional e 

estruturação do trabalho com comercialização. Atualmente as feiras agroecológicas existem, em grande parte, 

como resultado do apoio de agências da cooperação internacional. Da mesma forma outras ações só foram 

possíveis em razão do apoio das agências internacionais que o apoiaram a exemplo: i) do trabalho com as mulheres 

de assentamentos da Reforma Agrária e de comunidades tradicionais de agricultura familiar; ii) do processo de 

estruturação do CETRA, provendo transporte e infraestrutura de apoio ao trabalho da equipa técnica.  

Uma grande vantagem do CETRA em trabalhar com a cooperação internacional (não governamental) foi de 

sempre ter a oportunidade de pautar essa perspetiva do desenvolvimento institucional e da ação com as famílias 

agricultoras, ao mesmo tempo. Ou seja, a cooperação sempre deu valor ao trabalho de base, mas também ao 

trabalho de administração e gestão institucional, ou de fortalecimento institucional. 

 

  

                                                           
180 O CAATINGA, em suas próprias palavras, entende que cidadão ambiental “é a pessoa consciente de seus direitos e deveres a um ambiente 

limpo e saudável, que participa da luta para que o mesmo se concretize e que tem em suas ações cotidianas práticas menos danosas ao 
ambiente”. 

181 Texto adaptado do web site do CETRA. Acesso em 20/10/2016. 
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SABIÁ – Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. 
 

 O Centro SABIÁ182 é uma ONG com sede em Recife e atuação direta em três territórios do Estado de 

Pernambuco: a Zona da Mata Sul, o Agreste Setentrional e o Sertão do Pajeú. Foi fundada em 1993 e trabalha 

para a promoção da agricultura familiar dentro dos princípios da agroecologia. Desenvolvendo e multiplicando a 

Agricultura Agroflorestal, também conhecida como Agrofloresta ou Sistemas Agroflorestais. Tem como missão 

institucional "Plantar mais vida para um mundo melhor, desenvolvendo a agricultura familiar agroecológica e a 

cidadania". Seu nome, SABIÁ, foi inspirado em um pássaro183 e uma árvore184, ambos nativos do Semiárido 

brasileiro, como símbolos de compromisso social. 

O Centro SABIÁ faz parte de quatro redes agroecológicas (ASA, ANA, ATER-NE, RAMA) e uma 

ecumênica (PAD) que atuam desde o nível local/regional com inserções na negociação de políticas públicas 

nacionais e intercâmbio internacional de conhecimentos e tecnologias sociais. Participa de quatro espaços 

institucionais de negociação de políticas públicas (CONSEA-PE, CONDRAF, CPORG-PE e Colegiado do 

Território da Cidadania da Mata Sul – PE) desempenhando um importante papel de debate sobre políticas 

públicas. E, por fim, o Centro SABIÁ é afiliado à ABONG. 

 Sua ação técnica e política é orientada por cinco programas: i) Agrofloresta e economia solidária -  que 

visa ao fortalecimento da agroecologia enquanto grande objetivo. Tem como estratégia principal a implementação 

de sistemas agroflorestais como sistema produtivo para a agricultura familiar e camponesa, do qual resultam mais 

de mil (1000) propriedades rurais em todo o Estado de Pernambuco185, com agrofloresta, buscando a autonomia 

econômica e solidariedade entre as famílias agricultoras e camponesas para alcançar soberania e segurança 

alimentar e igualdade social; ii) Convivência com o Semiárido e sustentabilidade ambiental – que visa a 

desenvolver ações para convivência com o ambiente e para enfrentamento das mudanças climáticas. Utiliza a 

estratégia de implantar cisternas de placas para garantir o acesso à água para famílias no Semiárido, bem como a 

recuperação e manejo da agrobiodiversidade, produção e uso das energias renováveis e acesso aos recursos 

naturais; iii) Políticas públicas e desenvolvimento territorial – contribui na elaboração de políticas públicas de 

fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, tendo a agroecologia como paradigma de desenvolvimento 

territorial; iv) Comunicação para mobilização social – trabalham o direito à Comunicação para fortalecer a 

agricultura familiar e camponesa de base ecológica. Promovem a visibilidade institucional e das famílias 

agricultoras e camponesas, a formação dos sujeitos e o acesso à informação para mobilização da sociedade; v) 

Gestão e desenvolvimento institucional – que busca garantir o crescimento institucional em bases sustentáveis, 

desenvolvendo capacidades e aperfeiçoando as habilidades da equipa, os mecanismos e instrumentos de gestão, 

praticando a democracia e a ética na captação, uso de recursos e nas relações interorganizacionais. 

  

                                                           
182 Fonte das informações sobre o Centro SABIÁ: http://www.centrosabia.org.br/ - . Acesso em: 02/01/2018. 

183 O SABIÁ é um pássaro que simboliza bem a biodiversidade do planeta. Existem mais de 300 espécies dele em todo o mundo. No Brasil, 
esse pássaro está presente em todas as regiões, habitando nas matas e também nas cidades. A sobrevivência dele, em diferentes ambientes, 

deve-se a uma dieta diversificada composta por frutos, pequenos insetos, restos de comidas e minhocas. O pássaro possui um dos mais belos 

e intensos cantos. 

184 A (planta) SABIÁ é uma árvore nativa da Caatinga, do Nordeste brasileiro, que se adapta bem a outros climas e regiões do Brasil. Ela 

ganhou esse nome por ter a cor do caule muito parecida com a do pássaro. É uma árvore que possui variedades, algumas têm espinho e outras 

não. É indicada para enriquecer e recuperar solos degredados; tem propriedades forrageiras e medicinais. É uma árvore bastante querida por 
quem cuida da agricultura e do meio ambiente. 

185 Fonte: http://www.centrosabia.org.br/programas-institucionais/1 - Acesso em 20/01/2018. 

http://www.centrosabia.org.br/
http://www.centrosabia.org.br/programas-institucionais/1
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Diaconia. 
 

A Diaconia186 é uma organização social brasileira, de inspiração cristã sem fins lucrativos, comprometida 

com a promoção da justiça e do desenvolvimento social. Estamos presentes em comunidades urbanas e rurais do 

Nordeste, região mais afetada pelas desigualdades sociais no Brasil, com quase 10 milhões de pessoas vivendo 

em situação de extrema pobreza. nosso compromisso é o serviço para transformar vidas, através do 

“empoderamento” de homens, mulheres, jovens e famílias agricultoras: e da mobilização de grupos sociais, igrejas 

e comunidades para efetivação dos direitos humanos. 

Diaconia refere-se ao serviço feito por e com amor, sem constrangimento e em perfeita harmonia com o 

ensinamento de Cristo. Há 50 anos coloca em prática o trabalho em favor de homens, mulheres e jovens vivendo 

em situação de vulnerabilidade social no Brasil.  O lema da Diaconia é “servir para transformar vidas”, apoiado 

por 11 igrejas evangélicas membros. Pratica o Ecumenismo de Serviço como essência do trabalho, para a 

construção de uma sociedade com equidade de direitos e oportunidades. Tem como missão institucional 

“Trabalhar para a efetivação de políticas públicas de promoção e defesa de direitos, priorizando populações de 

baixa renda, para a transformação da sociedade”, e como visão de futuro que a “Diaconia e atores sociais 

protagonistas na promoção e defesa de direitos, incidência em políticas públicas e no desenvolvimento de 

programas sustentáveis”.  

A Diaconia trabalha a partir de quatro programas institucionais: Segurança Alimentar, Nutricional e 

Hídrica: visa assegurar acesso à água e alimentação de qualidade, em quantidades suficientes. Através de 

construções participativas, desenvolve práticas e tecnologias adaptadas à realidade do Semiárido, para o 

desenvolvimento local sustentável. Trabalha pela efetivação de políticas públicas para o fortalecimento da 

produção, comercialização e consumo consciente de alimentos de base agroecológica; Meio Ambiente e Clima: 

visa a que as famílias sertanejas convivam de forma equilibrada com o meio ambiente e contribuam para a 

conservação dos recursos naturais disponíveis na região, o que inclui a adaptação aos efeitos das mudanças 

climáticas, incentivo ao uso de energias renováveis e manejo adequado dos resíduos sólidos; Justiça de Género: 

incentiva e apoia lideranças e membros de igrejas a combaterem a violência contra mulheres, em especial no 

âmbito dos lares cristãos, e a participarem também de organizações, redes e fóruns de reivindicação de políticas 

públicas específicas; Direitos das Juventudes: apoia grupos juvenis no conhecimento de seus direitos e no 

desenvolvimento de suas potencialidades através do esporte, da comunicação, cultura, organização juvenil e 

intervenção social. Reconhece o papel dos jovens como agentes de transformação social. 

A Diaconia compõe a ASA, ANA e Rede ATER NE e participa de diferentes conselhos e fóruns de 

políticas públicas afetos aos temas e programas institucionais acima citados. Conta com diferentes agências 

internacionais, ecuménicas, evangélicas cristãs, desde a sua criação. Para a Diaconia as agências internacionais 

de cooperação e outros mantenedores nacionais187., tendo as agências internacionais um relevante papel, incluindo 

o apoio quando da constituição da ASA Brasil e da luta contra as injustiças protagonizadas pelo processo de 

transposição das águas do Rio São Francisco.  

                                                           
186 Texto adaptado do web site da ONG Diaconia. Fonte: http://bemvindo.diaconia.org.br/. Acesso em 20/04/2018. 

187 Para conhecimento completo das parcerias da Diaconia visitar o link de Internet: http://bemvindo.diaconia.org.br/institucional. Acesso em 

20/04/2018. 

http://bemvindo.diaconia.org.br/
http://bemvindo.diaconia.org.br/institucional
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SASOP – Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais. 
 

O SASOP é uma organização da sociedade civil que, desde 1989, com sede em Salvador da Bahia e 

escritórios regionais em Camamu (Sul do estado, bioma Mata Atlântica) e em Remanso (Norte do Estado, bioma 

Semiárido) vem contribuindo para assegurar a agricultores, agricultoras, pescadores e pescadoras artesanais, uma 

melhor qualidade de vida no campo. Sua missão é “contribuir para o desenvolvimento rural sustentável a partir 

do fortalecimento da agricultura familiar, com base na Agroecologia e favorecer o protagonismo e conquista da 

cidadania por agricultores, agricultoras e suas organizações”.  

São estratégias principais de intervenção: o desenvolvimento de sistemas de produção agroecológicos; o 

fortalecimento dos processos organizativos comunitários e territoriais; e, a disseminação de experiências com 

potencial de se traduzirem em políticas públicas para o meio rural. O SASOP entende que a Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN) das famílias e dos consumidores locais é a estratégia indispensável para o desenvolvimento 

local. Os desafios para a promoção da SAN são encarados por um conjunto integrado de ações voltadas para a 

diversificação dos sistemas de produtivos; criações de pequenos animais (apicultura, avicultura e caprinocultura); 

educação e valorização da cultura alimentar local; beneficiamento de alimentos, antes desperdiçados no período 

de safra; inserção dos produtos agroecológicos nos mercados locais e institucionais.  

O SASOP atua188 por meio de Programas de Desenvolvimento nos Territórios Sertão do São Francisco 

e Baixo Sul da Bahia, buscando a conservação da agrobiodiversidade em dois dos principais biomas da Bahia: 

Caatinga e Mata Atlântica, respetivamente.  

Os programas buscam valorizar os recursos locais, construir o conhecimento agroecológico no sistema 

produtivo, fortalecer famílias agricultoras, povos e comunidades tradicionais e suas organizações, promover a 

segurança alimentar e nutricional que incorpore a dinâmica local e o uso racional dos recursos, e incrementar a 

renda familiar com a criação de alternativas de acesso a mercados. As práticas agroecológicas proporcionam 

aumento da produção e da diversidade de alimentos produzidos nos quintais e roçados; melhoria da alimentação 

e saúde das famílias; geração de renda para a agricultura familiar; valorização das plantas medicinais e dos 

remédios caseiros; fortalecimento de grupos e associações comunitárias; valorização do trabalho e do papel das 

mulheres e dos jovens no desenvolvimento rural; conservação e aumento da biodiversidade local; diminuição das 

queimadas, do uso de agroquímicos e das caçadas de animais silvestres; melhoria da qualidade e do acesso à água.  

O SASOP conta com parceiros que o vem apoiando ao longo dos anos, a exemplo de: ACTIONAID, 

União Europeia, Pão para o Mundo, Terre Des Hommens Suisse e órgãos do Governo Federal e do Governo da 

Bahia.  

As estratégias de desenvolvimento institucional, disseminação de experiências e participação e 

articulação política, em nível regional, estadual e nacional, alimentam a intervenção nos espaços de formulação 

de políticas públicas e fortalecem o movimento agroecológico. 

 

  

                                                           
188 Texto adaptado do sítio web do SASOP no Link de Internet http://www.sasop.org.br/. Acesso em 02/07/2018. 

http://www.sasop.org.br/
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Anexo 06: Entrevista Semiestruturada: Roteiro de Perguntas para 

Aprofundamento do Conhecimento sobre o Fenómeno Estudado 

 

Roteiro de perguntas aplicado aos profissionais envolvidos com o fenómeno investigado189 

1. Que importância você atribui ao trabalho da sua OSC para a agricultura familiar no SAB/BRA? 

E a trajetória das OSC, redes e movimentos no fortalecimento da agricultura familiar para o acesso às 

políticas públicas? 

2. Você avalia que houve impactos/efeitos transformadores, em políticas públicas, a partir da ação de sua 

organização (Rede)? 

3. Os três impactos mais relevantes resultantes da ação OCS (e redes) e ACI em Políticas Públicas no 

Semiárido 

4. Agências de Cooperação Internacional influenciaram OSCs em seus trabalhos? Ou: 

Organizações da SC (Brasil) influenciaram ACIs em seus trabalhos 

5. Você acha que houve contribuições da COOPERAÇÃO INTERNACIONAL no Semiárido brasileiro no 

que se refere à conquista no campo das políticas públicas? 

6. Sua OSC fez/faz parte de alguma rede? Se sim, que tipo de rede? Que aprendizados sua organização 

adquiriu com a parceria das Redes?  

7. Essas Redes tiveram algum papel estratégico para … mudanças paradigmáticas em políticas públicas 

para a AF? Se Sim, quais? 

8. O que você gostaria de falar sobre a relação Estado-Sociedade, no Brasil, no contexto do trabalho de sua 

organização (OSC ou ACI)? 

9. Alinhando interesses ACIs / OSCs: ou, por que as agências quiseram vir para o Brasil? O que as atraiu? 

10. Que apoios sua ACI deu às OSCs no Brasil? Tipo de apoio? De que forma? 

11. Acha que houve ou há entraves e ou ameaças à continuidade desses avanços? 

12. Você conhece ou ouviu falar no Fóruns de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda internacional? Acha que 

eles tiveram influência no trabalho de sua OSC ou ACI? 

13. O que diria a OSCs no Brasil para a continuidade de seu trabalho enquanto sociedade civil na conjuntura 

atual? 

14. Como você avalia a saída das agências internacionais do Brasil? Por que? Quais os argumentos e 

justificativas? 

15. Que contribuições adicionais você teria para esta entrevista, que eu não perguntei? 

Nota: todas as entrevistas foram feitas através de videochamadas Skype, em viva voz. Para cada respondente 

foram feitos os seguintes esclarecimentos principais (Duarte, 2004; Duarte, 2009; Oliveira, 2000; Schober & 

Conrad, 2002): i) a entrevista seria gravada em duas media, posteriormente transcrita, e analisado o conteúdo, 

para posterior triangulação com outras fontes; ii) o conteúdo seria usado como subsídio à elaboração da tese, em 

forma de citações diretas, conforme transcrição editada; iii) …e para a composição de outros produtos científicos 

resultantes do processo de investigação; iv) seria mantido o anonimato das pessoas entrevistadas.  

                                                           
189 Importante esclarecer que outras perguntas complementares foram feitas no contexto da entrevista e que nem sempre as mesmas perguntas 

foram feitas a todas(os) as(os) respondentes (Duarte, 2009). 
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Anexo 07a: Questionário Complementar às Entrevistas Semiestruturadas para 

Recolha de Informações e Dados Referentes às Relações Interorganizacionais e 

Redes. 
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Anexo 07b: Questionário Complementar às Entrevistas Semiestruturadas para 

Recolha de Informações e Dados Referentes às OSCs Referenciais 
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Anexo 08: Fotos e outras Imagens Citadas ou Relacionadas ao Texto  

 

 

Figura 27. Ocupação da SUDENE por cerca de 400 pessoas vindas de todo o Semiárido, entre elas representantes 

dos movimentos sociais, movimento sindical, ONGs, Associações Rurais e agricultores familiares e camponeses 

reivindicando políticas públicas para o Semiárido. Acervo CAATINGA. 

 

 

Figura 28. gráfico representativo da evolução e queda dos recursos públicos disponibilizados aos programas da 

ASA/AP1MC entre os anos de 2006 e 2018. Fonte: https://paticionunes.blogspot.com/2017/09/premiado-pela-

onu-programa-cisternas.html. Acesso em 03.08.2018. Valores confirmados pela coordenação do P1MC (Rafael 

Neves, Informação obtida via e-mail, em sexta-feira, 17 de agosto de 2018 11:15). 

  

https://paticionunes.blogspot.com/2017/09/premiado-pela-onu-programa-cisternas.html.%20Acesso%20em%2003.08.2018
https://paticionunes.blogspot.com/2017/09/premiado-pela-onu-programa-cisternas.html.%20Acesso%20em%2003.08.2018
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Figura 29. Vista superior e corte lateral do perfil da área de acúmulo de água e plantio na Barragem Subterrânea190.  

 

 

Figura 30. Barragem Subterrânea em Jardim do Seridó-RN, implementada pelo P1+2 da ASA191. 

  

                                                           
190 Esquema representativo da Barragem Subterrânea. Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-01-Desenho-esquematico-do-

funcionamento-da-barragem-subterranea-Adaptado-Fonte_fig1_276366443?_sg=uXjGPlc_Asho8JhqHkd7obM-

2kqr1SDUozFnJqwI4lpROXM86uI2X_1Yp4FVm8pTHoet_kl0_WgjV_KpBFNSzQ. Acesso em 02/08/2018. 

191 Imagem de Barragem Subterrânea implementada pelo P1+2 da ASA no estado do Rio Grande do Norte. Acervo ASA Brasil. Fonte: 

https://www.google.pt/search?q=fotos+produ%C3%A7%C3%A3o+da+barragem+subterr%C3%A2nea&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=

RRL6JvphzveKoM%253A%252CfIiUMO-
7qbGvsM%252C_&usg=AFrqEzciOkaxVQuWzvsjODNreFMVk5kgjQ&sa=X&ved=2ahUKEwiixdPq-

vHcAhVPblAKHcchBykQ9QEwCXoECAUQFg#imgrc=RRL6JvphzveKoM: - Acesso em 02/08/2018. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-01-Desenho-esquematico-do-funcionamento-da-barragem-subterranea-Adaptado-Fonte_fig1_276366443?_sg=uXjGPlc_Asho8JhqHkd7obM-2kqr1SDUozFnJqwI4lpROXM86uI2X_1Yp4FVm8pTHoet_kl0_WgjV_KpBFNSzQ
https://www.researchgate.net/figure/Figura-01-Desenho-esquematico-do-funcionamento-da-barragem-subterranea-Adaptado-Fonte_fig1_276366443?_sg=uXjGPlc_Asho8JhqHkd7obM-2kqr1SDUozFnJqwI4lpROXM86uI2X_1Yp4FVm8pTHoet_kl0_WgjV_KpBFNSzQ
https://www.researchgate.net/figure/Figura-01-Desenho-esquematico-do-funcionamento-da-barragem-subterranea-Adaptado-Fonte_fig1_276366443?_sg=uXjGPlc_Asho8JhqHkd7obM-2kqr1SDUozFnJqwI4lpROXM86uI2X_1Yp4FVm8pTHoet_kl0_WgjV_KpBFNSzQ
https://www.google.pt/search?q=fotos+produ%C3%A7%C3%A3o+da+barragem+subterr%C3%A2nea&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RRL6JvphzveKoM%253A%252CfIiUMO-7qbGvsM%252C_&usg=AFrqEzciOkaxVQuWzvsjODNreFMVk5kgjQ&sa=X&ved=2ahUKEwiixdPq-vHcAhVPblAKHcchBykQ9QEwCXoECAUQFg#imgrc=RRL6JvphzveKoM
https://www.google.pt/search?q=fotos+produ%C3%A7%C3%A3o+da+barragem+subterr%C3%A2nea&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RRL6JvphzveKoM%253A%252CfIiUMO-7qbGvsM%252C_&usg=AFrqEzciOkaxVQuWzvsjODNreFMVk5kgjQ&sa=X&ved=2ahUKEwiixdPq-vHcAhVPblAKHcchBykQ9QEwCXoECAUQFg#imgrc=RRL6JvphzveKoM
https://www.google.pt/search?q=fotos+produ%C3%A7%C3%A3o+da+barragem+subterr%C3%A2nea&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RRL6JvphzveKoM%253A%252CfIiUMO-7qbGvsM%252C_&usg=AFrqEzciOkaxVQuWzvsjODNreFMVk5kgjQ&sa=X&ved=2ahUKEwiixdPq-vHcAhVPblAKHcchBykQ9QEwCXoECAUQFg#imgrc=RRL6JvphzveKoM
https://www.google.pt/search?q=fotos+produ%C3%A7%C3%A3o+da+barragem+subterr%C3%A2nea&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RRL6JvphzveKoM%253A%252CfIiUMO-7qbGvsM%252C_&usg=AFrqEzciOkaxVQuWzvsjODNreFMVk5kgjQ&sa=X&ved=2ahUKEwiixdPq-vHcAhVPblAKHcchBykQ9QEwCXoECAUQFg#imgrc=RRL6JvphzveKoM
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Figura 31. Casa rural típica do Semiárido de Minas Gerais com a cisterna de placas, de 16m3, construída pela 

ASA, ao lado da casa de uma família agricultora192. Foto: acervo ASA. 

 

 

 

Figura 32. Tanque de Pedra no Assentamento da Reforma Agrária, Ramada da Quixabeira em Iguaracy-PE, 

Território da Cidadania do Sertão do Pajeú. Foto: acervo ASA. 

                                                           
192 Acervo da Articulação no Semiárido Brasileiro (Acervo ASA Brasil / ASA Minas Gerais, Semiárido mineiro) Fonte: 
https://www.google.pt/search?q=paisagem+rural+no+entardecer+do+semi%C3%A1rido+mineiro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwjY-tfCrfTcAhUIaBoKHa_dA64Q_AUICigB&biw=1517&bih=681#imgrc=p9EO9D8eVM3D9M: - Acesso em 04.08.2018.  

https://www.google.pt/search?q=paisagem+rural+no+entardecer+do+semi%C3%A1rido+mineiro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY-tfCrfTcAhUIaBoKHa_dA64Q_AUICigB&biw=1517&bih=681#imgrc=p9EO9D8eVM3D9M:
https://www.google.pt/search?q=paisagem+rural+no+entardecer+do+semi%C3%A1rido+mineiro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY-tfCrfTcAhUIaBoKHa_dA64Q_AUICigB&biw=1517&bih=681#imgrc=p9EO9D8eVM3D9M:
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Figura 33. primeira cisterna de placas, modelo P1MC, 

construída no Semiárido do Senegal, como unidade 

demonstrativa para um futuro P1MC no Sahel africano, 

coordenado pela ASA Brasil e FAO-ONU. Foto: acervo 

ASA. 

 

 

 

Figura 34. Intercâmbio de conhecimentos agroecológicos e de gestão de redes entre a ASA e elementos das 

redes sociotécnicas do Corredor Seco da América Central em Nicarágua (2018). Foto: acervo ASA. 
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Figura 35. Nenhum Direito a Menos! Como mote de reivindicação política da ASA desde 2015, ocasião em que 

cinco mil manifestantes encerraram a Ponte Petrolina (PE) – Juazeiro (BA). 

 

 

 

Figura 36. Entrega do Prêmio “Política para o Futuro” – ONU, ao Coordenador Nacional da ASA, Sr. Naidison 

de Quintella Baptista, em Ordos, China, durante a COP 13, em setembro de 2017. Foto: acervo ASA. 
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Figura 37. Mapeamento dos biodigestores implantados em dois territórios de atuação da ONG Diaconia no 

Semiárido, a partir de uma importante articulação interorganizacional internacional. Imagem do Google Maps, 

captada em print de tela em 19.09.2018.  

 

 

 

Figura 38. Fluxo de recursos líquidos totais dos países do CAD (Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento) para 

países em desenvolvimento, de 1970 a 2015. Fonte: OECD (2017, p. 14), literatura op. cit. 
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Anexo 09: Descrição do Plano de Trabalho de Tese 
 

1. Leitura preliminar de documentos e literatura, incluindo debates e reuniões de trabalho com o Professor 

orientador, Doutor Timothy Koehnen e o Diretor do Curso, o Professor Doutor António Nazaré Pereira; 

2. Contato com OSCs e ACIs visando à marcação de entrevistas, exposição e debate sobre o objeto de 

estudo; 

3. Elaboração do Plano de Trabalho – segundo o Regulamento Geral dos Ciclos de Estudo Conducentes ao 

Grau de Doutor – UTAD nº. 656/2016 (Diário da República nº 133/2016, Série II de 2016-07-13); 

4. Plano de Trabalho – negociado e aprovado com a diretoria do curso de 3º Ciclo Ciências Agronómicas e 

Florestais (CAF), contendo introdução, objeto e problematização, objetivos e plano de aulas (ECTs); 

5. Participação em seminários e fóruns: VIII APDEA, em Coimbra; XI CIER, em Vila Real: elaboração de 

artigos (Comunicação Oral) e apresentação pública; 

6. Cumprimento de créditos, frequência em aulas: duas UCs do Mestrado em Engenharia Agronómica e 

duas UCs do Doutoramento DSeT/DESG/ECHS; 

7. Submissão do Plano de Trabalho e posteriores mudanças: 2ª Edição, e, Edição para mudança do título em 

aproximação ao objeto de estudo e conferência de maior clareza na redação; 

8. Primeira e segunda rondas de entrevistas semiestruturadas com 15 perguntas-chaves (Anexo 06); 

9. Transcrição de todas as entrevistas e tratamento das informações em duas etapas;  

10. Organização das informações e dados coletados nas entrevistas (Planilha EXCEL); 

11. Aplicação de questionários on-line complementar, com 13 perguntas (Anexo 07); 

12. Análise e interpretação das evidências, dados e informações; 

13. Redação da tese, versão provisória; 

14. Prova pública; 

15. Ajustes no texto da tese, versão provisória; 

16. Entrega da tese, versão definitiva. 

 




