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I. Introdução 
 

 

Este relatório apresenta de forma sintética as principais atividades cumpridas pela AS-PTA 

no ano de 1998. São destacadas no documento as linhas centrais de trabalho e as principais 

questões que marcaram no período a dinâmica institucional. Os relatórios específicos por 

programa encontram-se à disposição dos interessados. 

 

Por sua relevância atual e estratégica, duas questões merecem ênfase especial na 

Introdução deste relatório: 

 

1. Plano Trienal 1999-2001: durante todo o ano de 1998 a AS-PTA esteve empenhada 

na elaboração do Plano Trienal da entidade para um novo período. Todas as equipes e 

parceiros locais foram mobilizados para um balanço em profundidade dos programas 

específicos, lançando simultaneamente bases para o “aggiornamento” das estratégias, 

prioridades e linhas de atuação. Este processo foi amplamente favorecido pela 

avaliação institucional da AS-PTA (1997) e a finalização da avaliação da Rede PTA 

(1998). A formulação do Trienal envolveu também a realização de reuniões regionais 

de balanço e abertura de perspectivas para o futuro (que se traduziram em vários 

documentos analíticos e propositivos), bem como a realização de um seminário 

nacional de socialização e síntese, em setembro de 98. Uma reunião destinada a definir 

a operacionalização do Trienal em seu primeiro ano está programada para o 1
o
 

trimestre de 1999. 

 

Do conjunto dos debates e proposições para o futuro, cabe ressaltar algumas questões 

substantivas que se apresentam como grandes desafios a enfrentar, dentre outros, nos 

próximos três anos: 

 

a) A ausência ou insuficiência de uma sistemática de resgate analítico e crítico das 

experiências acumuladas – a sistematização de experiências – é um dos principais 

fatores limitantes não só da difusão e da visibilidade das propostas, como da própria 

construção institucional. 

A carência de sistematização tem rebatimentos e se manifesta em várias áreas 

cruciais da vida da entidade, limitando fortemente: 

 

- a capacidade de elaboração e justificação de propostas de políticas alternativas 

junto ao movimento social no campo, nos níveis local, regional e nacional; 

 

- a consolidação e ampliação do espaço de reconhecimento já conseguido pela 

AS-PTA frente às instituições do setor público, como interlocutor válido nos 

processos de formulação e implementação de políticas e programas de 

desenvolvimento; 

 

- a irradiação para diferentes atores das contribuições metodológicas da AS-PTA 

referidas a um enfoque participativo para o desenvolvimento rural; 

 

- estabelecimento de relações com as universidades e o meio científico, onde a 

efetividade de um acúmulo inovador constitui base necessária para o debate, as 

parcerias e para a formulação de questões e demandas à pesquisa; 
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- a possibilidade de ocupação de um espaço importante nos debates travados em 

diferentes fóruns sobre o tema do desenvolvimento local, garantindo uma boa 

fundamentação na elaboração de propostas participativas de políticas públicas 

com alta capacidade de replicabilidade; 

 

- finalmente, as carências na sistematização constituem um sério fator limitante 

da capacidade de a entidade analisar e repensar suas próprias estratégias e linhas 

de atuação na promoção do desenvolvimento agrícola sustentado. 

 

b) As insuficiências na sistematização de experiências remetem também a outras 

insuficiências na área do monitoramento de atividades. Há um esforço em curso 

para o desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento participativo de 

programas locais, realizado em parceria com o IIED e o Centro de Tecnologias 

Alternativas da Zona da Mata de Minas Gerais. Mas permanece a necessidade de 

consolidar esse esforço e incorporar sistemas de monitoramento ao conjunto das 

linhas de ação da AS-PTA, notadamente aquelas vinculadas diretamente à 

transformação dos sistemas produtivos e das condições de vida dos agricultores. 

 

c) O tema das relações sociais de gênero tem recebido tratamento pouco sistemático e 

ocupado um lugar secundário nas atividades da AS-PTA, tanto do ponto de vista 

conceitual como das práticas. A entidade ainda não tem em sua ordem do dia a 

orientação de trabalhar uma política de gênero que se incorpore às suas estratégias 

de intervenção e ao conjunto de suas atividades. Há iniciativas inovadoras e 

potencialmente fecundas: a formulação de um diagnóstico de sistemas agrários com 

ênfase na questão de gênero associada à capacitação de técnicos para isso; 

atividades localizadas de valorização do papel econômico e técnico das mulheres 

nas explorações agrícolas; o estímulo à participação das mulheres nos processos de 

experimentação participativa e formação de monitores, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, constata-se que essas práticas permanecem isoladas e não se incorporam à 

reflexão de conjunto da entidade. Em que pese existirem poucas referências sobre o 

trabalho com enfoque de gênero em meio rural – e, em particular, em relação à 

agricultura familiar – a AS-PTA, por suas múltiplas inserções, encontra-se em 

excelentes condições para empreender um esforço teórico e prático de construção 

de um ponto de vista e de uma política nesse campo. 

 

d) Há alguns temas centrais para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas familiares e 

para a formulação de políticas alternativas que têm sido trabalhados de forma 

insuficiente e fragmentada. É o caso da segurança alimentar, da Reforma Agrária e 

das políticas de crédito. No primeiro caso, os programas de desenvolvimento local 

da AS-PTA tratam empiricamente dessa dimensão, mas as atividades não se 

traduzem na construção de um enfoque estratégico para trabalhar a segurança 

alimentar como componente essencial da reprodução dos sistemas familiares. 

Quanto à Reforma Agrária, há uma quase ausência de formulação e de participação 

no debate nacional sobre o tema, apesar do acúmulo de múltiplas experiências nos 

assentamentos da reforma agrária e na capacitação de extensionistas, tanto pela AS-

PTA como pela Rede PTA. No caso das políticas de crédito: todas as evidências 

apontam o crédito como um instrumento fundamental para alavancar a massificação 

e a maior visibilidade das propostas agroecológicas. A AS-PTA, no entanto, tem 

sido muito pouco ativa na formulação de propostas neste campo, inclusive na 

valorização de experiências populares de crédito em curso em várias regiões do 

País. 
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Por outro lado, os programas locais da entidade têm estado fortemente concentrados 

na dimensão produtiva strictu sensu (“porteira adentro”), com pouca dedicação e 

experiências no enfrentamento de dimensões essenciais da economia familiar 

“porteira afora”, como o acesso aos mercados, a agroindustrialização e a gestão 

econômica de associações de agricultores. 

 

e) No campo da formulação e implementação de propostas estritamente técnicas 

ressaltam duas questões: 

 

- a segmentação entre os programas temáticos de mobilização de conhecimentos 

técnicos (solos, recursos genéticos, agroflorestação, etc.) entre si e destes com 

as atividades desenvolvidas nos programas locais, gerando tensões internas e 

ineficiências. Recomendação já incorporada pela AS-PTA: supressão dos 

programas temáticos enquanto unidades autônomas e sua incorporação aos 

programas locais, que passam a ser o quadro de geração de demandas, de 

experimentação e de difusão de conhecimentos nessa área; 

 

- a advertência da equipe de avaliação para a necessidade de associar a geração 

de alternativas imediatas de renda a uma estratégia de transformação dos 

sistemas familiares, de forma a evitar que aparentes soluções de curto prazo 

venham a comprometer a sustentabilidade dos sistemas a longo prazo. 

 

f) A Assembléia Geral e o Conselho de Administração da AS-PTA constituem na 

prática entes formais e exteriores à vida da instituição. Em que pese a efetiva 

participação dos parceiros na dinâmica da entidade a nível local, essa característica 

não se reflete no planejamento, monitoramento e avaliação da AS-PTA a nível 

nacional. Este fato constitui um fator limitante tanto da proposta de construção dos 

parceiros como promotores do desenvolvimento rural sustentável quanto da própria 

construção da instituição. 

 

 

2. Encontro Nacional da Rede PTA: finalizada a avaliação das entidades e da dinâmica 

coletiva da Rede, o Encontro Nacional, realizado em final de novembro/inícios de 

dezembro, firmou de alguma forma um “novo pacto” da Rede PTA, fundamentado no 

objetivo comum da promoção da agroecologia e do desenvolvimento rural sustentado; 

do apoio ao fortalecimento sócio-econômico e político da agricultura familiar como 

base de um novo modelo de desenvolvimento agrícola e, finalmente, de estímulo e 

favorecimento ao protagonismo das organizações dos agricultores familiares em todas 

as etapas do processo de desenvolvimento rural. Das orientações adotadas para a nova 

configuração temática e estrutural da Rede, três grandes eixos: em primeiro lugar, a 

abertura a outros atores da sociedade, criando espaços novos e níveis diferenciados de 

participação que favoreçam a maior integração tanto na vertente técnico-metodológica, 

como política de instituições, grupos e indivíduos que se encontram hoje 

desvinculados, mas à procura de “nós” articulados e potencializadores de suas 

atividades; em segundo lugar, a Rede se propõe a valorizar socialmente os acúmulos 

obtidos no campo da agroecologia e do desenvolvimento rural, seja pelas entidades 

individualmente, seja pelo coletivo da Rede, particularmente no que tange às 

experiências e propostas nas áreas de Reforma Agrária e do manejo dos recursos 

genéticos por comunidades de agricultores familiares; em terceiro lugar, as entidades 

tomaram a decisão de profissionalizar uma secretaria executiva, que deverá cumprir um 

papel político de cimento e de estimulador de iniciativas em Rede. No que se refere 
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particularmente à AS-PTA, a entidade foi designada como ponto de referência e 

animação para o tema “Recursos Genéticos” e para a elaboração e implementação de 

um projeto de revista (ou outro instrumento pertinente) sobre agroecologia que 

constitui interesse expresso de instituições e setores diversos atuantes na promoção do 

desenvolvimento rural sustentado. 

 

 

II. Programas locais de desenvolvimento 
 

 

II.1. Programa de Desenvolvimento Local – Centro-Sul do Paraná 

 

 

1. Considerações Gerais 
  

O trabalho técnico, tanto quanto a agricultura em geral, foi completamente afetado pelo 

fenômeno El Niño no período, com chuvas intensivas na região, totalizando 4500 mm 

entre julho de 1997 e dezembro de 1998. Houve perdas avaliadas em 85% para o feijão, 

90% para cebola, 78% para o fumo, 50% para o milho e 48% para a batatinha, sendo estes 

os principais cultivos de renda dos agricultores familiares. 

 

 

2. Desenvolvimento Metodológico 
 

O Programa de Formação Técnica demonstrou-se apropriado e eficiente instrumental 

metodológico, cumprindo seus objetivos e metas previstas. Especialmente, verificou-se o 

acerto fundamental em ter-se optado pela formação como processo flexível e dinâmico, 

centrado na realidade e ação locais como objeto/conteúdo, mediatizando a reflexão e a 

ação mais geral. 

  

O limitante não superado no período foi a insuficiente produção/publicação de materiais 

técnicos voltados para os agricultores e agricultoras promotores (as) e experimentadores. 

  

O processo de preparação e realização do II Congresso dos Agricultores Familiares da 

Região implicou ações múltiplas das organizações e dos grupos comunitários, envolvendo 

grande contingente da população rural, possibilitando o exercício de dinâmicas e de 

organicidade autônoma, constituindo-se em ampla e rica aprendizagem metodológica. 

  

Da mesma forma, destacou-se como importante acúmulo/aprendizagem, o processo de 

ação político-organizativa nas negociações do projeto “Linha de crédito simplificado de 

emergência para a manutenção da agricultura familiar do Centro-Sul do Paraná” que 

alcançou níveis de preparação e desenvolvimento das lideranças sindicais e comunitárias 

jamais experimentados anteriormente. 

  

Em síntese, pode-se dizer que no período, oportunizou-se como consolidou-se importante e 

significativa aprendizagem no âmbito metodológico. 

 

 

 

 



 6 

3. Programas Técnicos 
 

Os programas técnicos tiveram sua continuidade no período, porém, seus resultados foram 

fortemente prejudicados pelo EL NIÑO.  

  

Cabe, no entanto, apresentar algumas especificidades de cada programa: 

 

3.1. Solos 

  

A expectativa maior frustrou-se, uma vez que a Prefeitura Municipal de Rebouças não teve 

condições de viabilizar a implementação das ações planejadas na área de manejo ecológico 

de solos, as quais envolveriam diretamente 500 famílias, o que certamente poderia se 

consolidar como um programa demonstrativo com alto potencial para influenciar nas 

políticas públicas e como referencial para o movimento político-organizativo dos 

agricultores familiares. 

  

Deu-se prosseguimento às atividades de experimentação participativa com práticas de 

manejo agroecológico de solos, recuperação de áreas degradadas e plantio direto com 

tração animal sem uso de herbicidas, envolvendo diretamente 80 famílias na 

experimentação, incluindo a realização de dias de campo para formação de outros 

agricultores, conforme os objetivos do programa regional de formação de agricultores e 

agricultoras. 

  

Junto ao Instituto de Pesquisa Agropecuária do Paraná (IAPAR) foi articulado e concluído 

um projeto de pesquisa participativa sobre plantio direto com tração animal sem uso de 

herbicida. O Instituto convidou a AS-PTA para apresentar os resultados de campo sobre o 

assunto por ocasião do IIIº Encontro Latino-Americano sobre Plantio Direto na Pequena 

Propriedade, ocorrido em Pato Branco, em outubro. A apresentação causou forte impacto 

junto ao meio técnico e agricultores participantes, o que será oportunamente publicado nos 

Anais do evento.  

 

3.2. Recursos Genéticos 

 

Da mesma forma que no programa solos, o atraso na liberação dos recursos e outros meios 

por parte da Prefeitura de Rebouças, acarretou prejuízos, uma vez que o programa 

municipal também contemplava várias ações de promoção da agrobiodiversidade. 

  

Já a Secretaria de Agricultura do Município de Palmeira em parceria com a AS-PTA levou 

a efeito larga iniciativa nesta área, ampliando o alcance do programa junto às comunidades 

rurais do município. 

  

Em ação articulada com as Secretarias Municipais de Palmeira e de União da Vitória e 

com o CEPAGRI-SC, foram implantados dois ensaios de milho e de feijão, com o objetivo 

de caracterização fenológica das variedades, tendo em vista instrumentalizar as 

organizações dos agricultores frente aos empecilhos impostos pela Lei de Cultivares. 

  

Foram ainda instalados 5 ensaios locais de avaliação de milho e 4 de feijão, campos de 

produção de sementes de milho e de feijão e de adubos verdes de inverno e de verão, 

envolvendo 12 Sindicatos de Trabalhadores Rurais e 126 grupos e associações 

comunitárias, atingindo diretamente mais de 2.000 famílias na região. 
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O Fórum das Organizações dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, por sua vez, 

participou de iniciativas de lobby junto à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e 

outras instâncias  do poder federal, posicionando-se contra a liberação do cultivo de plantas 

transgênicas no Brasil. 

         

3.3. Agrofloresta 

 

Além do aperfeiçoamento das ações de monitoramento técnico das áreas  de 

experimentação e demonstração, foram realizadas  atividades de formação, e um dos 

grupos de experimentadores iniciou incursões  em busca de mercados diferenciados para a 

erva-mate beneficiada na sua unidade própria. 

  

Além da unidade de beneficiamento de erva-mate na comunidade do Iratinzinho, que foi 

concluida em meados de 1998, foram proporcionados investimentos apoiados pelo PD/A-

Projeto Demonstrativo A, do Ministério do Meio Ambiente, para duas comunidades do 

município de São Mateus do Sul, em Emboque e Terra Vermelha, com o que foi 

viabilizada a implantação de duas unidades de beneficiamento de erva-mate, as quais 

estarão em operação na safra de 1999. 

  

Em dezembro, foi realizado um Encontro sobre Manejo Florestal Sustentado da Erva-

Mate, do qual participaram técnicos e agricultores dos três estados sulistas, tendo sido 

então apresentados os resultados técnicos e metodológicos acumulados no programa local 

do Centro-Sul do Paraná. 

 

Ampliou-se para toda a região o programa de fitoterapia, beneficiando aproximadamente 

10 mil famílias, o que despertou para um melhor conhecimento das plantas nativas com 

propriedades fitoterápicas, prometendo constituir-se em boa opção de renda para a 

agricultura familiar. Este programa vem sendo impulsionado pelo Fórum das Organizações 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e tem proporcionado ampla e ativa participação 

das mulheres agricultoras. 

 

3.4. Diversificação da Produção, Segurança Alimentar e Mercado 

 

A produção agroecológica vem sendo experimentada por grupos comunitários com 

satisfatórios e promissores resultados. Obtiveram-se resultados capazes de garantir a 

recuperação da fertilidade natural dos solos que, aliada a práticas de fertilização orgânica, 

permitem a produção com ganhos de produtividade e a eliminação de insumos tóxicos. Isso 

vem sendo experimentado por vários grupos e associações comunitárias, envolvendo os 

cultivos tradicionais de autoconsumo e de mercado, como o feijão preto, o milho, o arroz, a 

batatinha e a cebola. 

  

Foi dada continuidade ao trabalho com os quatros grupos de mulheres agricultoras (140 

participantes) nas comunidades Marmeleiro, Rebouças e Iratinzinho - Bituruna, na 

produção de hortaliças e outros gêneros alimentícios de consumo familiar, através de 

técnicas agroecológicas. 

  

A iniciativa de implementação do Programa Regional de Agroecologia (AESCA/AOPA e 

CUT-PR) junto ao Fórum das Organizações dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais foi 

parcialmente enfraquecida, não só por deficiências internas político-organizativas, 

metodológicas e de infra-estrutura, como pela insuficiente disponibilidade de recursos  

financeiros. Somente a Prefeitura de União da Vitória levou a iniciativa adiante, 
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envolvendo até o momento 80 famílias na produção e comercialização de produtos 

agroecológicos no mercado local e em Curitiba. 

  

A carência de meios das organizações sindicais e comunitárias, sejam materiais e 

financeiros, logísticos e de infra-estrutura, tem dificultado, por sua vez, um maior alcance e 

envolvimento de famílias nas ações técnicas e político-organizativas, constituindo-se  em 

barreiras à concretização de uma escala maior com força motivacional e demonstrativa 

própria capaz de dinamizar o processo social, orientado para a promoção do 

desenvolvimento sustentado da agricultura familiar da região. 

 

 

4. Assessoria às organizações dos agricultores(as) 
 

A ação principal no período foi de assessoria ao Fórum das Organizações dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais no monitoramento dos impactos do fenômeno EL 

NIÑO sobre a agricultura regional e na preparação e a realização do II. Congresso 

Regional dos Agricultores Familiares. 

  

O II. Congresso foi bem sucedido nos seus propósitos. Dele participaram 240 delegados , 

os quais aprofundaram avaliações e chegaram a um conjunto de deliberações nos campos 

organizativo, técnico-produtivo e econômica dos agricultores (as) familiares. 

Especialmente, foi reforçada a necessidade de se obter a implantação do projeto “Linha de 

Crédito Simplificado de Emergência para a Manutenção da Agricultura Familiar do 

Centro-Sul do Paraná”, bem como se consolidarem as iniciativas técnicas de produção 

agroecológica e ampliar o número de famílias e organizações nessas ações. 

  

Teve ainda continuidade a assessoria à comunidade Marmeleiro na preparação do Projeto 

Paraná 12 Meses voltado para o desenvolvimento agrícola, a ser financiado pelo Banco 

Mundial e Governo do Estado. 

 

4.1. Relações com ONGs e Instituições Oficiais 

 

Junto ao município de Palmeira, foi dada continuidade à formulação do Plano Municipal 

de Desenvolvimento Rural, e assessoria a iniciativas técnicas junto aos agricultores nas 

áreas de recursos genéticos e solos, principalmente. 

 

Foi mantida a participação junto à REDE PTA-Sul, com ênfase na campanha contra a 

liberação de plantas transgênicas no país e o intercâmbio técnico. 

  

A AS-PTA e o Fórum das Organizações dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais se 

fizeram representar ativamente junto à Coordenação Estadual das Entidades da Agricultura 

Familiar, instituída no 1.º Encontro Paranaense Sobre Agricultura Familiar, realizado entre 

12 e 14 de maio em Curitiba, congregando 50 organizações sindicais de trabalhadores 

rurais, associações comunitárias e ONGs. Foi publicado um boletim (5.000 exemplares), 

contendo as deliberações do Encontro e analisando a situação atual da agricultura familiar 

no Paraná e no país. A Coordenação Federal tem tomado a iniciativa de diferentes ações 

voltadas para os interesses da agricultura familiar do estado do Paraná. 

  

Além da cooperação já referida com o IAPAR no tema do plantio direto sem uso de 

herbicidas, foi iniciada parceria com a UEL - Universidade Estadual de Londrina na área 

da conservação e uso da biodiversidade agrícola. 
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5. Avaliação e Perspectivas 
 

O II Congresso Regional dos Agricultores Familiares constitui-se num momento de forte 

articulação e revitalização das lideranças sindicais e comunitárias, e repercutiu 

positivamente na região e no estado e nas relações de parceria com a AS-PTA. 

 

Como desdobramento do Congresso, o trabalho técnico agroecológico foi assumido por um 

maior número de grupos e associações comunitárias, e os Sindicatos passaram a incorporar 

de forma mais decidida a função de agentes propositivos para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentado, com base na agricultura familiar e na agroecologia.  

  

O Congresso deliberou ainda a busca de entendimentos com o Bispo Diocesano de União 

da Vitória, o Pastor Luterano da região e a Comissão Pastoral da Terra do Paraná tendo em 

vista a realização da próxima Romaria da Terra na região centro-sul, o que propiciará 

oportunidade de promover amplo e massivo debate/divulgação das propostas político-

organizativas e técnicas em implementação pelo Fórum Regional e a AS-PTA. 

  

Destaca-se, portanto, a necessidade de o Fórum Regional e AS-PTA ampliarem suas 

relações com outros agentes sociais, e estruturarem melhor a informação ampla sobre os 

acúmulos técnicos e metodológicos alcançados no período de 1993 a 1998. 

  

Fica ainda a perspectiva de que a Prefeitura de Palmeira conclua o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural, e constitua-se numa referência regional na implementação de 

políticas públicas para o meio rural, além das relações com as Universidades de Londrina e 

de Irati, e do IAPAR, o que reforçará o trabalho técnico e ampliará as possibilidades de 

influenciar outros atores e públicos, com as propostas técnicas agroecológicas voltadas 

para o desenvolvimento da agricultura familiar.  

 

 

II.2. Programa de Desenvolvimento Local – Paraíba 
 

 

1. Introdução 
 

Já no fim de 1997, a partir da análise dos resultados alcançados durante este mesmo ano, 

alguns acúmulos foram identificados e com eles, desafios apontados. Dentre eles podemos 

citar:  

- Permanência dos Grupos de Interesse no papel central da irradiação dos efeitos 

do Projeto nos 3 municípios de atuação (Solânea, Remígio e Lagoa Seca), 

intensificando as atividades de testes a campo, capacitação e intercâmbio dos 

grupos, tendo como uma das principais metas  a reorganização do grupo de 

interesse que trabalha com solos; 

- Efetivação da regionalização dos Grupos de Interesse para permitir vislumbrar 

com mais nitidez as possíveis evoluções dos vários sistemas produtivos inseridos 

nos seus ambientes e a combinação de propostas capazes de promover um salto 

de qualidade no funcionamento dos sistemas produtivos;  

- Crescimento quantitativo e qualitativo dos fundos rotativos com sementes e 

início de crédito com investimentos e insumos outros que não exclusivamente 

semente. Inicialmente estava previsto fundo rotativo de esterco e cisternas de 

placas; 
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- Consolidação da parceria com o STR de Lagoa Seca e o estabelecimento de 

novas parcerias, tendo os sindicatos como parceiros privilegiados mas não 

únicos.  

 

Parte destas metas foi atingida, mas o ano de 1998 não foi o que se esperava, trazendo 

grandes impactos negativos para a vida das famílias da região e para o Programa Paraíba. 

A causa disso foi a grande seca de 1998 que atingiu em cheio o Agreste numa intensidade 

não conhecida pela população. Para se ter uma idéia da pluviometria do ano, durante o 

ciclo agrícola de 98, ou seja, de março a julho, choveu apenas 232,7 mm no Centro 

Agroecológico São Miguel (CASM), a área experimental da AS-PTA,  enquanto que em 

1997, no mesmo período, a soma foi de 462,6 mm, o dobro.  As conseqüências da seca 

foram danosas e a recuperação dos prejuízos não se dará em apenas um ano de chuvas. 

 

Os principais impactos na vida das pessoas e nas propriedades agrícolas foram: colapso 

geral no abastecimento de água para consumo humano e animal, sendo utilizados carros 

pipas vindos de longe e trazendo água de péssima qualidade; pouquíssima ou nenhuma 

produção agrícola colocando em risco a segurança alimentar das famílias; erosão genética 

de variedades agrícolas; diminuição sensível do rebanho bovino (calculamos em torno de 

50%); descapitalização das famílias com conseqüente desestruturação de algumas 

propriedades.   

 

Do ponto de vista do Programa Paraíba, somente em abril tornou-se perceptível que a seca 

que até então atingia o Sertão, chegaria à região do Agreste com a mesma magnitude. Os 

Programas de Ação foram remanejados sofrendo as seguintes reorientações: 

 

- Avaliação e cálculo das perdas sofridas em cada campo como  sementes, animal, 

água e outros;   

- Reorientação das atividades no sentido de minimizar os impactos da seca, a partir 

de um novo planejamento com os grupos de interesse e bancos de sementes 

comunitários; 

- Criação de uma linha de trabalho para tratar do abastecimento de água para 

consumo doméstico;  

- Interação com outras organizações do Estado para criação de um esforço 

conjunto para enfrentamento da situação através da Articulação do Semi-árido 

Paraibano.  

 

 

2. As atividades realizadas em 1998 
 

O Programa Paraíba permanece subdividido no seguinte sistema programático:  

 

I) Programa de Sistemas Agrícolas Sustentáveis que constitui a essência do 

trabalho, englobando as atividades de experimentação participativa e difusão de 

tecnologias em vários campos técnicos; 

 

II) Programa de Capacitação e Fortalecimento das Organizações, onde se reúnem 

as atividades que dão suporte às ações concretas de enfrentamento dos problemas 

dos agricultores familiares da região;  
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III) Programa de Articulação Institucional e Difusão de Experiências que estrutura 

as ações que extrapolam a área de atuação, vinculando o Programa local ao entorno 

mais amplo; 

 

IV) Programa de Planejamento Permanente, onde  estão inseridas atividades de 

diagnóstico, planejamento e monitoramento participativos do conjunto do trabalho.  

 

 

2.1 - Programa de Sistemas Agrícolas Sustentáveis 

 

As atividades do Programa de Sistemas Agrícolas Sustentáveis encontram-se subdivididos 

em 7 temas técnicos de experimentação e difusão participativa, tendo sido introduzidos 2 

novos temas: água e beneficiamento e comercialização. O primeiro surge com bastante 

volume e expressão, a partir do agravamento da situação em função da seca e o segundo 

vem no sentido de ainda conhecer os circuitos de comercialização de alguns produtos 

enfatizados em diagnósticos participativos.  

 

 

2.1.1 - Gestão da fertilidade dos solos 

 

As experimentações de campo voltadas para a conservação e recuperação da fertilidade dos 

solos ficaram comprometidas em função do ano seco. O déficit hídrico dos solos foi uma 

constante em 98, prejudicando algumas ações voltadas para a recomposição da fertilidade dos 

solos. Exemplo disso foi o Fundo Rotativo de Financiamento de Esterco do STR de Lagoa 

Seca, que chegou a beneficiar 17 agricultores, mas a maioria destes não chegou a utilizá-lo, 

sendo seu aproveitamento projetado para o próximo ano. 

 

Durante o primeiro semestre de 98 foi realizada a devolução aos agricultores do Diagnóstico 

Participativo da Gestão da Fertilidade iniciado no segundo semestre de 97. Neste processo 

foram envolvidas 4 comunidades e o Pólo Curimataú
1
  - que soma outras 4 comunidades - 

portanto ao todo representam 4 molduras ambientais. Participaram 32 agricultores. Os 

resultados se configuraram em ferramentas importantes para a reorientação das atividades no 

sentido de integrar as diferentes propostas e ajudar a visualizar melhor as possíveis evoluções 

do sistemas nas diferentes molduras ambientais. Concretamente,  durante o planejamento para 

99 com os A/E, os mapas de fluxo de fertilidade, construídos durante o Diagnóstico,  

facilitaram a discussão sobre a integração de todas as inovações técnicas nos sistemas 

produtivos, e a regionalização das dinâmicas de geração e difusão de inovações. 

 

A perspectiva para 99 é tratar as ações referentes a solos mais vinculadas à especificidade de 

cada ambiente. Será enfrentada a questão da  erosão no roçado e a gestão tanto da produção 

como dos fluxos de matéria orgânica na unidade produtiva. Para isso serão priorizadas  

algumas molduras ambientais.  

 

2.1.2 - Roçado de batatinha e erva-doce orgânicos 

 

O Grupo de Interesse da Batatinha vem funcionando muito bem desde 1996, havendo 

bastante interesse e discussão por parte dos agricultores, capacitações e testes a campo, com 

resultados positivos. No início do ano de 98 houve uma reunião de planejamento do Grupo de 

Interesse de Batatinha com 20 agricultores experimentadores (A/E). Esta reunião teve como 

                                                 
1 Pólo do Curimataú é um nome dado à uma moldura ambiental dentro da região do Curimataú. As 

comunidades são: Bom Sucesso, Palma, Goiana e Salgado.  
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produto a construção da árvore de problemas que afetam a batatinha. A partir daí foram 

discutidas as alternativas para enfrentamento dos diferentes problemas e as seguintes 

experimentações foram planejadas: adubação verde com crotalária para diminuir os custos 

com a compra do esterco, a ser testada por 6 A/E;  pesquisa do consórcio em parceria com 

UEPb e UFPb com o objetivo de ter resultados do sistema para influenciar programas de 

créditos dos bancos (com 3 A/E); implantação de áreas produtivas de batata orgânica para 

conseguir melhor colocação do produto no mercado, bem como para diminuir os riscos de 

intoxicação por agrotóxico e de poluição ambiental (com 3 A/E). Mas as áreas experimentais 

implantadas em 98 foram perdidas em função da seca.  

 

Para realizar um novo planejamento para 99, em novembro de 98 foi realizada uma nova 

reunião com 15 A/E. Nela foi levantada a perda de batata-semente da comunidade: de 800 

caixas de batatinha plantadas na comunidade de Meia Pataca, só se conseguiu colher e 

armazenar no frigorífico 250 caixas de batata-semente. O déficit de semente da comunidade 

para 99 é de 66% e não existe alternativa de compra na região. Apesar do ano seco, a 

motivação dos agricultores para testar inovações técnicas para a batatinha continua grande. 

Todas as propostas discutidas em 98 serão implantadas e ainda deverá aumentar o número de 

agricultores que vai testar diferentes consórcios e 5 A/E testarão a grade e a colheitadeira de 

tração animal como alternativa para diminuir a mão-de-obra.  

 

Quanto ao trabalho com erva-doce houve uma visita de intercâmbio à região de produção da 

cultura em Garanhuns, Pernambuco, de 16 A/E da região de batatinha de Remígio e 

Esperança. O objetivo foi ver as práticas de manejo e o combate ao pulgão que os agricultores 

de lá realizam. Do ponto de vista do enfrentamento da praga, o manejo não era muito 

diferenciado, mas o que mais interessou os agricultores foi a variedade que se planta em 

Garanhuns  e as formas de consórcio . O principal fruto foi a troca de informação entre os 

agricultores sobre o cultivo (consórcios, crédito, comércio, pragas, etc).  

 

No final de 98 foi conduzido por um pesuisador da UFPb um ensaio na propriedade de um 

agricultor, testando o óleo de abacate para controle do pulgão da erva-doce. O produto foi 

aplicado durante todo o período de produção da semente, época de ataque da praga, sendo 

bastante eficiente no controle da mesma. O ano excepcionalmente seco pode ter favorecido o 

controle, mas os resultados são bastante positivos levando em conta que este agricultor 

conseguiu, pela primeira vez colher erva-doce, sem usar veneno. A idéia para 99 é ampliar a 

escala de experimentação envolvendo um número maior de A/E.  

 

2.1.3 - Os Bancos de Semente Comunitários  

 

A seca de 1998 atingiu severamente o estoque de grãos e sementes dos agricultores familiares 

do Agreste da Paraíba. Com relação aos 18 bancos de sementes comunitários, o saldo de 98 

foi o seguinte: 9 bancos conservaram toda ou grande parte da semente armazenada, porque 

não houve chuva para realizarem a distribuição, sendo este o caso dos bancos situados nas 

regiões mais secas dos municípios; 7 bancos perderam toda a semente armazenada, porque 

distribuíram aos sócios o estoque para plantio, mas houve perda total em função do término 

antecipado das chuvas; por último, 2 bancos de Solânea entraram  em processo de extinção, 

porque não vêm conseguindo administrá-los, o que se agravou com a seca.  O estoque total de 

sementes hoje é de 5.000 Kg, tendo sofrido perda de 42% do estoque.  

 

Trata-se aí de um resultado positivo, tendo em vista que os estoques familiares de sementes se 

extinguiram, tendo alguns bancos cumprido também o papel de reserva estratégica para a 

seca. Estes números são fruto dos debates travados entre os STRs, associações comunitárias e 
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a AS-PTA sobre modelos mais sustentáveis de abastecimento de sementes que aconteceram 

em 10 comunidades com a presença de 150 sócios dos bancos.  A previsão para 99 é 

restabelecer os estoques dos bancos que perderam suas sementes.  

 

Para tentar compreender e enfrentar a erosão genética de variedades de feijões locais 

resultante da seca, foram feitos levantamentos de perdas. Infelizmente ainda não foi possível 

quantificar a perda de variedades, mas avaliamos que ainda há material genético guardado em 

pequenas quantidades (1 a 3 Kg) nas casas mas a multiplicação destes materiais em um ano 

não será suficiente para permitir o acesso de muitas famílias a estas variedades. Por isso, foi 

criada uma “reserva estratégica” de diversas variedades de feijões no Banco Mãe do STR de 

Solânea. Foram adquiridas e armazenadas 9 variedades de feijão, somando um total de 720 

Kg de sementes para serem devolvidas aos produtores e multiplicadas em 99.  

 

Foi dado início em 98 a um programa de capacitação dos sócios dos bancos de sementes. 

Foram realizados 3 cursos envolvendo 6 comunidades de Solânea com a participação de  98 

agricultores e agricultoras. Quatro agricultores monitores foram capacitados para coordenar os 

cursos. Estes foram divididos em 3 módulos abordando os seguintes assuntos: 1 - gestão dos 

bancos de sementes comunitários, 2 - controle de qualidade de sementes armazenadas e 3 - 

conservação das variedades locais de feijão. 

  

Com relação aos bancos de semente de inhame foram distribuídos 6.300 Kg de semente para 

61 agricultores no início de 1998. Calculamos que a perda de semente em função da seca foi 

de 77%, o que deixou os bancos em situação bastante difícil. A perspectiva para 99 é de 

restabelecer os estoques dos bancos, realizando novos empréstimos para que os agricultores 

possam produzir semente e pagar as suas dívidas para com os bancos. Haverá também 

capacitação em torno de produção de semente de boa qualidade, controle de pragas e 

acompanhamento de duas áreas de experimentação de inhame consorciado.  

 

Em se tratando da divulgação do amendoim como alternativa de cultivo para a região do 

Agreste, estavam previstos a implantação de áreas experimentais na propriedade de 16 

agricultores  moradores de 7 comunidades em 2 municípios, tendo como parceiro o CNPA 

(Centro Nacional de Pesquisa do Algodão), da EMBRAPA. Somente 3 campos puderam 

ser plantados. Apesar disso, o ano acabou propiciando um número razoável de atividades, 

principalmente eventos com a presença de agricultores: um curso de aproveitamento do 

amendoim na dieta humana, com a participação de 26 agricultoras e agricultores de 

Solânea e Remígio e 2 instrutores da EMBRAPA e EMATER;  um dia de campo sobre a 

cultura do amendoim, mobilizado principalmente pelo CNPA em Gravataçú, município de 

Remígio, contando com a presença de  443 agricultores e agricultoras e outro dia de campo 

para colheita e divulgação do amendoim em Solânea , organizado e administrado pelo STR 

de Solânea, tendo a presença de 60 agricultores , representante da EMATER local e da 

agência do Banco do Nordeste de Solânea (BNB) e  a EMBRAPA.  O resultado da área 

experimental de Solânea foi bastante positivo (1.100 Kg/ha,) apesar do ano extremamente 

seco e do plantio tardio, o que motivou ainda mais os A/E, cujo número deverá aumentar 

no ano de 1999.  

 

2.1.4 – Agroflorestação: valorização da componente arbórea nas unidades produtivas 

 

As aléias, cercas-vivas, bosques, quintais agroflorestais e banana agroflorestal são 

componentes de uma mesma estratégia que combinam na arborização dos sistemas 

produtivos, a produção de fitomassa para forragem, a recuperação de solos e a produção de 
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estacas e lenha. Estas diferentes experiências de valorização da componente arbórea nas 

unidades produtivas envolvem hoje 60 A/E.  

 

No que se refere à proposta de aleias, foi iniciado um trabalho de acompanhamento das áreas, 

levantando dados biométricos e dos diferentes usos por parte dos agricultores: forragem, 

recuperação de solos, quebra vento e uso de estacas para constituição de cercas vivas. A 

estimativa é de que 12 agricultores tenham implantado cercas vivas utilizando estacas de 

gliricídia da sua própria propriedade e a tendência é haver expansão deste desenho em 99. 

Este resultado é bastante interessante na medida em que aponta para uma maior arborização 

das propriedades. Mas a ausência de chuvas inviabilizou a instalação de roçados nas aléias, 

impossibilitando a visualização do funcionamento do sistema de aléias em 1998. No entanto, 

é importante ressaltar a resistência da gliricídia ao período seco de 98. Não temos notícia de 

mortalidade destas nas 40 áreas dos A/E implantadas nos anos anteriores.  

 

Seguindo a linha de rearborização das propriedades com o intuito de manter áreas de reserva 

de estaca, forragem e lenha na unidade produtiva, hoje raro na região, a AS-PTA e seus 

parceiros sindicais apoiaram  A/E  na instalação de bosques com sabiá, gliricídia e leucena 

adensados. A perda das mudas chegou a 67%, mas apesar da seca, 5 produtores do Brejo 

conseguiram implantar, cada um, pelo menos 400 m2 de bosque adensados. O plano é 

aumentar significativamente esta experimentação para 99.  

 

Uma ação especificamente voltada para aumentar a produtividade dos pomares domésticos 

foi desencadeada em 98, com o objetivo de fortalecer o papel da produção de alimentos para 

autoconsumo e mercado: as “matas produtivas” nas áreas de quintais dos A/E. Neste campo 

houve um grande investimento em janeiro de 98 em manejo de verão, implantando estacas de 

árvores nativas. Mas somente 55% destas estacas vingaram devido à seca. Alguns A/E 

plantaram culturas anuais, mudas de árvores e palma durante o inverno escasso. Houve 

produção das anuais como milho, feijão, jerimum e guandu. Nas áreas mais úmidas onde há 

quintais de agrofloresta, os plantios de 98 trouxeram resultados positivos no que diz respeito 

ao aumento do número de plantas, mas nas áreas mais secas houve perda de plantas e só se 

saíram bem espécies muito resistentes como palma, serigüela, burra leiteira, imburana. 

 

Ainda em 1997, foi definido que o trabalho com a cultura da banana seria tratado numa  

perspectiva de transformar o sistema em agroflorestal, através de práticas como plantio 

diversificado e adensado de outras plantas produtoras de massa verde e frutas, desbaste das 

touceiras e controle do moleque. Ficou decidido acompanhar o manejo de dois A/E, 

identificados em 1997. Em uma das áreas foram plantadas mudas de gliricídia, fruteiras como 

graviola e  pinha, guandu e algumas anuais como feijão de porco e girassol. O agricultor ainda 

realiza o desbaste e o controle do moleque com isca. Este bananal tem obtido um resultado 

satisfatório, decorrente não só das práticas adotadas mas também da irrigação de salvação que 

o agricultor realizou durante a seca. O outro A/E está mantendo as nativas espontâneas que 

surgem no bananal e realizando poda nas mesmas. Plantou também mudas de gliricídia, 

leucena e fruteiras. Houve perda de muitas mudas e de parte do bananal durante a seca de 98.  

 

2.1.5 - Produção e armazenamento de forragem 

 

Como resultado do trabalho de armazenamento  de forragem feito em 1997 através de silos 

(trincheira, tambor e cincho),  3 A/E conseguiram permanecer até abril de 98 sustentando 

seus animais com a forragem armazenada em 97. Esta resposta experimental foi 

reconhecida positivamente por outros agricultores que viram na ensilagem e no 
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armazenamento de forragem uma possibilidade concreta para ultrapassar o verão sem 

perdas de animais.   

 

Em 1998, somente um A/E em alimentação animal conseguiu produzir sorgo,  guandu e 

capim suficientes para construir um silo cincho de 2,7 T . Ou seja, as ações voltadas para 

aumentar a produção de forragem nos sistemas foram comprometidas, tamanha foi a 

intensidade da seca no ano. 

 

Após ter sido configurada a situação de seca, a atuação do trabalho com alimentação 

animal se voltou para a  identificação, o levantamento e a sistematização de experiências 

de  agricultores que têm práticas exitosas de alimentação do gado para o período de seca, 

utilizando nativas e plantas rústicas como cardeiro, facheiro, agave, abóbora, xiquexique, 

juazeiro e feijão bravo. Para tanto, foram feitas visitas de reconhecimento e uma reunião no 

Pólo do Curimataú para a divulgação destas experiências. 

 

Foi feita também uma amostragem para levantamento das perdas do rebanho. Em Solânea, 

por exemplo, houve 28% de diminuição do rebanho até outubro de 98, tendo o Brejo 

atingido as maiores perdas.  

 

Em  1998, 98 agricultores de Solânea deram entrada em Projetos de Crédito Especial do 

BNB (Banco do NE do Brasil) para estruturação das suas propriedades para enfrentar a 

seca. Destes, 10 são A/E em criação animal. Em função disto, a AS-PTA e o STR de 

Solânea estabelecemos um diálogo com o banco no sentido de influenciar o programa de 

crédito para permitir propostas técnicas como: palma consorciada, cercas vivas e uso de 

tipos de silos adequados ao pequeno produtor. Estes agricultores até o momento não 

receberam recursos deste crédito porque o montante oferecido pelo Governo Federal foi 

insuficiente para a demanda.  

 

Já que o interesse dos agricultores cresceu muito com relação ao plantio da palma e  estes 

não obtiveram sucesso nos projetos do banco, a AS-PTA resolveu se lançar numa proposta 

de “crédito rotativo para implantação de campos de palma”. O empréstimo será efetuado 

para cercamento da área, mão-de-obra e aquisição da raquete e outros insumos. Nas 

reuniões de planejamento houve interesse de 15 agricultores, atingindo áreas de até meio 

ha. Optamos por iniciar esta proposta no Pólo do Curimataú e na região do Gravatá, 

atingindo duas molduras ambientais onde a pecuária tem se intensificado bastante. A 

novidade técnica está no consórcio e no desenho discutido pelos A/E: campo de palma 

consorciada com gliricídia, leucena, guandu, sorgo, abóbora e cardeiro e cercas vivas de 

nativas e exóticas.  

 

As atividades de planejamento com os A/E para 99 apontam para uma ampliação 

significativa do número de interessados em testar inovações com alimentação animal. 

 

2.1.6 - Água 

 

Os problemas da “falta de chuva” ou “seca” e da “falta de água para a família” já  eram 

apontados pelos agricultores do Agreste como “problemas fortes” durante o DRPA, em 

1993. Evidentemente o problema se agravou muito com a seca de 98. Uma das formas 

utilizadas para o enfrentamento desta problemática foi somar forças para a discussão deste 

tema junto às organizações que compõem a Articulação do Semi-árido Paraibano. Surgiu 

assim a oportunidade de trabalhar com recursos governamentais da SUDENE e 

Comunidade Solidária para capacitar agricultores para a construção de “cisternas de 
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placas” para captação de água de chuva. Esta tecnologia já foi amplamente testada e 

aprovada no Nordeste e apresenta as vantagens de captar e armazenar de forma racional a 

água da chuva é de fácil confecção e de custos baixíssimos se comparada com cisternas 

comuns de tijolos.  

  

Iniciamos o trabalho em agosto de 98, mesmo antes do acordo com a Comunidade 

Solidária, realizando 3 cursos de capacitação em cisterna de placas, um em cada município 

de atuação.  

 

Lançando mão deste primeiro treinamento, foram formados em 1998, 2 Fundos rotativos 

para cisternas de placas familiares nas comunidades de Malhada, em Remígio e no Pólo do 

Curimataú, em Solânea. Os critérios para a escolha das comunidades para participarem do 

Fundo Rotativo foi o nível de organização e a capacidade de gerir recursos. Vale destaque 

para o caso de Malhada que elaborou, com o apoio de agentes de desenvolvimento de 

Remígio, um projeto de crédito para 10 cisternas de placas. Houve também o esforço da 

comunidade de Almeida, em Lagoa Seca, de elaborar, com a assessoria da AS-PTA e do 

STR, um projeto para o Cooperar para a construção de 30 cisternas familiares. O valor do 

financiamento de cada cisterna, a forma de pagamento e os prazos variam por comunidade 

porque são determinados pelos participantes do fundo de crédito rotativo. Até o momento, 

no Pólo do Curimataú foram construídas 3 cisternas, mas estão previstas mais 5; em 

Malhada, foram 2 construídas e previstas mais 10.  

 

Com relação ao projeto da Articulação do Semi-árido Paraibano para cursos de capacitação 

para a construção de cisternas de placas apoiados pelo programa de capacitação da 

Comunidade Solidária, foram previstos 105 cursos em todo o estado da Paraíba, sendo 30 

nos 3 municípios de atuação da AS-PTA (Solânea, Remígio e Lagoa Seca). Até dezembro 

de 98 foram realizados 12 cursos, os outros 18 serão efetuados até fevereiro de  99. 

 

Como resultado do trabalho com cisternas de placas em 1998 podemos citar: 15 

treinamentos para construção de cisternas de placas, 32 pedreiros e 105 serventes 

capacitados; constituição de 2 fundos de crédito rotativo e 18 cisternas de placas 

construídas.  

 

No intuito de conhecer experiências de manejo de água para agricultura, em julho de 1998, 

uma delegação de 8 agricultores de Solânea, Remígio e Lagoa Seca, acompanhados por 2 

técnicos da AS-PTA, visitaram as áreas de barragem subterrânea de agricultores 

acompanhados pelos projetos de manejo de recursos hídricos da AS-PTA, no município de 

Mirandiba, e de outra ONG, CAATINGA, as duas no Sertão de Pernambuco. Esta 

tecnologia tem como objetivo represar água subterrânea para a instalação de roçados e 

pomares na região semi-árida. Os agricultores ficaram entusiasmados com os resultados 

das barragens visitadas e alguns já programaram a construção em 1999. 

 

2.1.7 - Beneficiamento e Comercialização  

 

A valorização dos produtos da agricultura familiar sempre foi considerada pela AS-PTA 

como um campo de trabalho importante para garantir a sustentabilidade dos sistemas 

produtivos.  Até o ano de 1997 foram realizadas ações esporádicas para acumular 

conhecimentos no campo da comercialização, mas nunca foram acompanhadas 

experiências conduzidas pelos agricultores. 
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Durante o ano de 1998, com a assessoria  do CIRAD (Centre de Coopération Internationale 

en Recherche Agronomique  pour le Devéloppement) foi realizado um diagnóstico rápido  

para o estudo da cadeia de comercialização da batatinha.  Entre os principais produtos da 

agricultura familiar  (mandioca, feijão e banana) foi escolhida a batatinha como primeiro 

caso a ser estudado, porque o tubérculo é um produto  destinado exclusivamente ao 

mercado com uma importância significativa no Agreste. A batatinha é cultivada em 10 

municípios da região e envolve entre 600 e 700 famílias de agricultores. 

 

As informações coletadas no diagnóstico foram sistematizadas e repassadas numa reunião 

de trabalho para a qual foram convidados 16 produtores e outros 18 agentes
2
 da cadeia 

produtiva da batatinha. Na reunião foram validadas as informações coletadas e foram 

integradas com novas informações procedentes do público convidado. Além disso, tentou-

se levantar dos participantes alternativas de comercialização da batatinha. 

 

O diagnóstico previa uma segunda reunião de trabalho com o grupo de produtores de 

batatinha envolvidos no projeto para encaminhar uma experiência concreta de 

comercialização depois de ter apresentado e discutido os resultados do estudo. Este último 

passo foi adiado para o próximo ano, tendo em vista a falta de produção de batatinha em 

função da seca. Também ficou para 99 uma avaliação da metodologia aplicada para 

melhorar os estudos dos canais comerciais de outros produtos. 

 

2.2 - Capacitação e Fortalecimento das Organizações 

 

No total foram realizados 58 eventos de capacitação em 1998. Destes, 9 beneficiaram 

animadores e dirigentes dos STRs, os participantes da Articulação do Semi-árido 

Paraibano e estudantes universitários. Outras 49 atividades envolveram diretamente ora 

A/E, ora agricultores beneficiados pela difusão, somando ao todo 1.102 agricultores e 

agricultoras nos 3 municípios. Grande parte destas 49 ações foram citadas acima durante o 

relato de cada um dos temas do Programa de Sistemas Agrícolas Sustentáveis 

 

Em janeiro de 98 a AS-PTA iniciou uma parceria com a Paróquia de Solânea. Este vínculo 

tem permitido o acompanhamento de 4 Grupos de Catequese Familiar que funcionam em 4 

diferentes comunidades rurais do município. Os participantes somam um total de 176 

pessoas, sendo que cerca de 70 % são mulheres. Cada grupo se reúne uma vez por mês e 

possuí 1 ou 2 animadoras de comunidade que provoca discussões acerca da família, da 

vida em comunidade, da convivência com a natureza, sempre com um vínculo religioso. 

Elas também fazem atividades práticas de solidariedade e de desenvolvimento pessoal, 

como peças teatrais. A contribuição da AS-PTA tem sido no sentido de assessorar as 

animadoras dos grupos e a catequista da Paróquia para levar a este público discussões 

acerca da agroecologia. Mas  principalmente temos contribuído com o trabalho sobre 

plantas medicinais, que vem sendo desenvolvido nas comunidades. Em um ano de trabalho 

podemos apontar como resultados: interesse de membros da paróquia em conhecer e 

divulgar o trabalho como uma função inovadora, o aumento do número de participantes de 

cada grupo e o interesse cada vez maior dos agricultores e agricultoras em participarem dos 

grupos e das atividades práticas e maior qualidade nos processos avaliativos, de 

monitoramento e de planejamento dos grupos.  

 

                                                 
2 Comerciantes, intermediários, representantes da Associação dos Produtores de Batatinha da Paraíba (APROBAPA), técnicos da 

Emater e Emepa , administrador do frigorífico da CONAB onde fica armazenada a batatinha semente, representante do projeto 

COOPERAR que financiou um projeto para o beneficiamento da batatinha, representantes dos STR de Solânea, Remígio e Lagoa Seca. 
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Os produtos do trabalho com plantas medicinais em 1998 foram: 2 cursos sobre preparação 

de medicamentos a partir de plantas medicinais; 1 estudo sobre as plantas existentes na 

região e como são usadas; 3 cartilhas contendo os resultados do estudo; 2 eventos de troca 

de plantas medicinais para serem multiplicadas; 4 oficinas de preparação de tinturas e 

xaropes a partir de plantas medicinais e um diagnóstico participativo de plantas medicinais.  

 

2.3 - Articulação Institucional e Difusão de Experiências 

 

Temos nos empenhado particularmente em mobilizar e realizar debates e ações em 

conjunto com a Articulação do Semi-árido Paraibano. Este fórum se transformou em um 

privilegiado espaço de debate sobre os impactos da seca no estado e de elaboração de 

propostas de convivência com esta. Durante o ano de 98, foram discutidos pela Articulação 

a questão do abastecimento de água para as famílias rurais; políticas públicas com relação 

ao manejo de bacias e açudes e pequenos reservatórios de água e o acesso à semente por 

parte dos agricultores, através de propostas como os Bancos de Sementes Comunitários. 

De forma prática, estas discussões se traduziram em um projeto conjunto de 5 organizações 

para  105 cursos de construção de cisternas de placas; uma proposta efetiva de recuperação 

dos estoques de sementes de 66 bancos comunitários e a realização de 5 sessões especiais 

em câmaras de vereadores e 2 na Assembléia Legislativa para debater o abastecimento de 

água, culminando na criação do Fórum das Águas de Campina Grande. Como resultado da 

tentativa da Articulação de influir nas políticas públicas, foi aprovada pela Assembléia 

Legislativa como meta das Secretarias de Governo, a construção de cisternas de placas 

familiares em comunidades rurais de 21 municípios paraibanos com recursos do orçamento 

do estado.  

 

2.4 - As atividades de PMA 

 

Durante o ano de 98 realizamos o diagnóstico de circuitos comerciais da batatinha e a 

devolução do diagnóstico de gestão da fertilidade, já referidos.  

  
Em conjunto com o Programa Plantas Nativas da AS-PTA foi realizado um Diagnóstico 

Participativo sobre as Plantas Nativas que teve como objetivos principais a compreensão 

da situação destas plantas nos sistemas de produção agrícola familiar e a identificação de 

possíveis ações que contribuíssem para a valorização das espécies nativas como 

componentes importantes na construção destes sistemas. 

 

Participaram deste trabalho agricultores e agricultoras de 8  comunidades dos municípios 

de Solânea e Remígio, o STR de Solânea, um grupo de educadores e a EMATER de 

Remígio. 

 

O diagnóstico apontou funções, usos e localizações das plantas nativas que são mais 

importantes para as comunidades locais, além de identificar o manejo de sistemas de 

arbóreas como o de cercas vivas. O estudo confirmou a nossa hipótese sobre a existência 

de intensa pressão sobre a vegetação nativa em todas as molduras ambientais 

 

As possibilidades de intervenção foram pensadas de forma a combinar ações de 

valorização das plantas nativas existentes e que são úteis para as famílias. No Curimataú, 

devido à importância cada vez maior da criação, identifica-se como possíveis ações o 

estímulo ao plantio, manejo e uso mais conservacionista de plantas nativas forrageiras. No 

Brejo, o indicativo é investir em plantas produtoras de lenha e plantas que gerem renda. As 
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análises e indicações do diagnóstico foram incorporadas ao processo avaliativo e 

planejamento para 1999. 

 
Em relação ao monitoramento, tivemos de repensar o Plano de Monitoramento 

Participativo para que fossem incluídos indicadores de impacto da seca na vida dos 

agricultores e nas atividades de experimentação e difusão. Para dar um exemplo, com 

relação aos bancos de sementes foram examinados dois indicadores novos: o estoque pós-

seca dos bancos com relação ao estoque anterior e o número de bancos que conservaram 

toda a semente armazenada.  

 

 

3. Conclusões e Perspectivas para 1999 
 

Presente de maneira destacada no conjunto deste relatório as repercussões da seca no 

Agreste da Paraíba foram sem sombra de dúvida a problemática mais importante do ano.  

Este  episódio, primeiro ano de estiagem vivenciado pelo Programa, nos exigiu um grande 

esforço no sentido de repensar todo o plano de ação incorporando nele estratégias mais 

qualificadas de enfrentamento da seca. 

 

As inúmeras estruturas de financiamento de sementes foram testadas em situações 

extremas, colocando em prova seu papel de garantir o acesso à semente. A sua capacidade 

de manter estoques mínimos de sementes para garantir a instalação dos roçados para o ano 

de 99 foi uma vitória para uma boa parte dos bancos. 

 

As propostas voltadas para a melhoria da produção e distribuição da oferta forrageira no 

ano se confrontaram com um ano em que a grande alternativa para a maioria – sobretudo 

os das regiões mais secas - foi explorar o estoque forrageiro representado por espécies 

nativas (na sua maioria cactáceas) remanescentes da vegetação original e dos campos de 

agave abandonados. Este contexto, somado aos aportes do Diagnóstico de Plantas Nativas, 

possibilitou um rico debate com os A/E sobre alternativas de valorização e reincorporarão 

destas espécies vegetais aos sistemas produtivos como forma de aumentar a 

sustentabilidade dos sistemas pecuários.          

 

O desenho de uma nova frente de intervenção voltada para a gestão dos recursos hídricos - 

que já vinha sendo elaborada no ano anterior - foi intensificada pelas circunstâncias. 

Tirando proveito das ações em torno do tema água iniciadas em 98, implementaremos, a 

partir de 99, um programa de gestão de recursos hídricos de forma mais sistemática. 

   

A canalização de esforços para fomentar o debate sobre formulação de ações de 

convivência com a seca foi outra estratégia adotada. A Articulação do Semi-árido 

Paraibano se constituiu num palco privilegiado de debates capazes de aglutinar uma gama 

ampla de organizações da sociedade civil (Ongs, STRs, Fetag, entre outros) e instituições 

públicas de desenvolvimento, principalmente a universidade representada por professores e 

pelo PEASA. Um dos principais produtos deste fórum foi a formulação de um Programa 

Estadual de Ação para a Convivência com a Seca, visibilidade das organizações junto ao 

Poder Público, mobilização de recursos para implementação de propostas para o 

enfrentamento da seca e a edição mensal do Jornal do Semi-árido Paraibano.  

 

Com a realização de encontros regionais de avaliação e planejamento, um passo importante 

foi dado para a regionalização das dinâmicas de trabalho dos Grupos de Interesse em torno 

da noção de “moldura ambiental”. A nova proposta organizativa foi integrada e aceita 
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como natural pela maioria dos A/E presentes nos eventos. A expectativa é que o novo 

formato traga efeitos positivos para o processo de geração de propostas, de maneira a 

favorecer: 

 

- a reflexão junto com  os A/E em torno das propostas mais bem sucedidas na 

moldura , pensando na sua integração no conjunto da unidade produtiva; 

- a valorização e o fortalecimento das dinâmicas comunitárias preexistentes, 

facilitando o intercâmbio de informações entre os A/E sobre suas experiências , 

reforçando o papel dos grupos locais na articulação dos eventos, diminuindo a 

carga de trabalho dos animadores na mobilização para os eventos; 

- a aproximação do processo de experimentação das organizações locais, de 

representação política (associações), diminuindo a distância entre as relações 

costumeiras do STR com seus sócios; 

- a extrapolação das relações de diálogo para além dos presidentes de 

associações, facilitando uma maior participação das famílias nos diferentes 

processos em curso. 

 

Ampliar e diversificar parcerias foi uma outra componente de destaque em 98. O conjunto 

de atividades desenvolvidas em parceria com o STR de Lagoa Seca culminou com sua 

participação no Seminário anual de avaliação e panejamento realizado em conjunto com os 

dirigentes sindicais dos STRs de Solânea, Remígio e com a AS-PTA, consolidando assim 

nossa ação num novo município e com um novo parceiro.  

 

Na perspectiva de diversificar nossos parceiros no nível municipal, iniciamos um trabalho 

em parceria com a Paróquia de Solânea com ações articuladas com os Grupos de 

Catequese Familiar. Cabe destacar neste caso a intensa participação de jovens e mulheres 

nestes grupos.     

  

Os efeitos de uma seca da magnitude da de 98 gera impactos que se fazem sentir nos anos 

que se seguem. Dos desafios apontados para 1999, a reconstituição da capacidade 

produtiva das unidades familiares de produção tem um significado especial. O rico e 

motivado debate nas primeiras reuniões de planejamento, tanto das comissões dos Bancos 

de Semente quanto dos Grupos Regionais de Agricultores Experimentadores são fortes 

indicadores do papel destes espaços para a construção de sistemas agrícolas mais 

sustentáveis.   

 

 

III. Projetos temáticos 
 

 

III.1. Projeto Manejo de Recursos Hídricos no Semi-árido. 

 
 

1. Principais referenciais  
 

Em fins de 1997, o projeto vivia um dos seus mais fortes momentos de incerteza, 

particularmente relacionado ao refinanciamento de suas atividades. Este cenário 

condicionou as ações nos primeiros meses de 1999. Tornou-se uma urgência dedicar uma 

parte significativa dos esforços na busca de novos parceiros, diante da possibilidade muito 

factível de descontinuidade dos trabalhos. Foram elaboradas alternativas de projeto, que 
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apesar de reduzir o alcance das ações, permitiriam a complementação de recursos para ao 

menos manter a ação nos níveis em que se encontrava. Este cenário só se reverteu em 

meados de abril, quando a continuidade do projeto foi assegurada. 

 

Outro aspecto relevante do fim do período de 1997 relacionava-se às previsões climáticas 

para o nordeste Brasileiro. Uma forte seca em 1998 estaria sendo condicionada pela 

ocorrência de mais um ciclo do fenômeno El Niño, no pacífico sul. Estas previsões dadas 

como certas, impulsionaram ainda em 1997 uma série de debates que anunciavam as 

mobilizações em 1998. Além disso, a seca ainda iria condicionar a alteração das 

programações de campo, refletindo diretamente na implantação dos cronogramas de 

trabalho. 

 

As reflexões da AS-PTA acerca do desenvolvimento sustentável na região semi-árida estão 

diretamente relacionadas à ação no nível local e “a campo”, o que implica em um 

aprofundamento das relações com as diferentes formas de organização dos agricultores. 

Era sabido que este trabalho dependia da consolidação de uma ação local ainda frágil em 

Mirandiba/PE, ainda que em estágio avançado, e praticamente esvaziada em Tauá/CE, em 

função da distância, falta de recursos e outros problemas já relatados no relatório 97. 

Mesmo neste contexto seria necessário promover mais uma vez esforços de difusão ampla 

dos acúmulos gerados pelo projeto até então, mantendo acesa uma das suas principais 

vocações, ao estabelecer referenciais para a região como um todo. 

 

 

2. Contexto  
 

A seca sem dúvida foi o acontecimento mais marcante do ano de 1998. Anunciada desde 

1997 por conta da ocorrência do fenômeno El Niño no pacífico sul, que já teria sido 

responsável pelo fim prematuro do inverno nas zonas de agreste nordestino, a seca se 

configurou de fato a partir do ano de 1998. Este dado mudou a programação do trabalho e 

novas demandas surgiram em função do fenômeno. 

 

A descrença dos agricultores nas previsões dos meteorologistas, em função de evidências 

ou sinais popularmente utilizados na predição de um ano seco, dificultou o replanejamento 

total das ações. Além disso, algumas chuvas de pré-estação ocasionadas por fenômenos 

atmosféricos irregulares e passageiros ajudaram ainda mais a manter nos agricultores a 

esperança em um período chuvoso, já condenado por muitos especialistas. 

 

A rotina dos agricultores só começou a mudar a partir de fevereiro, quando em um mês 

tradicionalmente chuvoso, praticamente não choveu em quase todo o Sertão Nordestino. 

Nos Agrestes, cujo período chuvoso só se inicia em março, não havia nesta altura sensação 

de falta de chuva, que só seria sentida mais tarde. Entretanto a crise de abastecimento de 

água já estava implantada no início do ano, uma vez que o El Niño já influenciou o período 

chuvoso anterior, em 97, reduzindo o armazenamento de água dos reservatórios de 

superfície. Por isso mesmo, podendo-se prever o fato, e consequentemente replanejar as 

atividades, não foi possível implantar ações preventivas para o enfrentamento da seca 

muito antes que a situação se configurasse.  

 

Cabe ainda assinalar que as incertezas sobre a continuidade do projeto e as dificuldades 

operacionais e financeiras inerentes à implementação e monitoramento de atividades sobre 

grandes distâncias fundamentaram a decisão da AS-PTA de rever a manutenção de uma 

vertente do projeto em Tauá, no Ceará. Essa decisão, tomada em consonância com os 
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diversos parceiros, conduziu à recentragem do trabalho sobre manejo de recursos hídricos, 

que passou a envolver também o programa local da Paraíba, onde diversas iniciativas já 

vinham sendo discutidas e programadas com os parceiros locais. 

 

 

3. Atividades desenvolvidas 
 

Num contexto marcado por déficit hídrico generalizado, incapacidade de produção, 

descapitalização acelerada dos agricultores, desemprego, fome efetiva ou iminente, as 

atividades da AS-PTA reorientaram-se fundamentalmente para apoiar os agricultores e 

suas organizações no alcance de medidas emergenciais de sobrevivência tanto no nível 

municipal como estadual. Participando do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 

Mirandiba, buscou-se apoiar técnica e operacionalmente o equacionamento e a 

implantação de orientações para as frentes de emergência no município. Além disso, a 

entidade participou da elaboração do plano estadual de emergência, que a CONTAG 

sugeriu ao presidente da República fosse transformado em programa nacional de 

enfrentamento dos efeitos da seca. 

 

Simultaneamente à atuação nos níveis municipal e regional, a AS-PTA procurou manter 

junto às comunidades do município de Mirandiba iniciativas de planejamento para o 

próximo período chuvoso. Nesse sentido, foram retomadas as discussões para a 

constituição de bancos de sementes comunitários tendo em vista a recomposição dos 

estoques e realizado treinamento de lideranças para a formação e gestão dos bancos. Da 

mesma forma, foi dado prosseguimento nos pólos comunitários de Cachoeira e Barreira às 

atividades de construção de cisternas de placa, beneficiando 40 famílias. Finalmente, foi 

dado treinamento para utilização das sementes de moringa na purificação da água a 55 

mulheres, favorecendo cerca de 200 pessoas em diferentes comunidades do município de 

Mirandiba. 

 

 

 

III. 2. Projeto Plantas Nativas 
 

 

1. O projeto 
 

1998 foi o primeiro ano de trabalho do Projeto Plantas Nativas da AS-PTA. Por essa razão, 

parece ser necessário fundamentar, mesmo que brevemente, o sentido deste projeto na 

estrutura funcional da instituição.  

 

O Projeto Plantas Nativas faz parte de um Projeto interinstitucional de Informação, 

Disseminação e Treinamento (SIDT). O objetivo principal do SIDT é tornar disponíveis 

aos usuários, entre outras, as informações geradas pelos projetos de pesquisa dos 

subprogramas de Biodiversidade e Botânica Econômica, resultantes dos convênios entre 

Universidades do Nordeste
3
 e centros de pesquisa da EMBRAPA

4
 e o PNE/Kew

5
. 

                                                 
3 Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal do Ceará 

(UFC), Universidade Estadual da Bahia (UEBA), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE). 
4 EMRAPA Caprinos (Sobral-CE), EMBRAPA do Semi-Árido (Petrolina-PE) e EMBRAPA do Meio Norte (Teresina-

PI).  
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O principal objetivo deste projeto é organizar, processar e difundir informações úteis sobre 

plantas nativas do Nordeste do Brasil para comunidades e parceiros locais. O Projeto 

Plantas Nativas se encaixa, enquanto proposta, no Programa de Mobilização do 

Conhecimento Técnico (da AS-PTA), um dos pilares de apoio à intervenção dos 

Programas locais da entidade.  

 

 

2. Atividades 
 

Neste primeiro ano o Projeto Plantas Nativas concentrou suas ações no Agreste da Paraíba, 

a área de atuação do Projeto Paraíba. A principal atividade foi a realização de dois 

diagnósticos participativos: um geral, para conhecer a situação das plantas nativas nos 

sistemas de produção locais e compreender demandas em informações em quatro 

diferentes molduras ambientais da região; outro temático, sobre plantas medicinais no 

município de Solânea.  

 

O diagnóstico de plantas nativas influenciou algumas ações em curso. Foi a partir da 

análise das informações do diagnóstico que se pensou na intervenção efetiva em 

determinados espaços das propriedades familiares, como por exemplo a “ocupação” das 

várzeas salgadas no Agreste de Remígio com craibeira (Tabebuia caraiba), uma árvore 

nativa tolerante a solos salinos. Não sabemos, no entanto, qual o nível de salinidade 

tolerado, o que exigirá acompanhamento do comportamento desta planta nos ambientes em 

que será introduzida. De maneira geral os resultados do diagnóstico de plantas nativas 

reforça a hipótese da necessidade de recomposição dos sistemas de produção com plantas 

lenhosas nos seus diferentes espaços, aumentando, assim, a disponibilidade de produtos 

para a família. 

 

Esta ação já está encaminhada. Deu-se um primeiro passo com a produção de mudas de 

plantas nativas através de uma parceria estabelecida com o Departamento de Fitotecnia da 

UFPB de Areia, que assumiu a responsabilidade de produzir as mudas de plantas nativas 

demandadas pelas comunidades. São cerca de 9000 mudas de 13 espécies a serem 

distribuídas com os agricultores familiares da região. O Projeto está dando uma ajuda 

financeira, na forma de pagamento das diárias de dois viveiristas. 

 

A partir do diagnóstico foi ainda definida uma listagem de 23 plantas (nativas e 

naturalizadas) mais importantes para as comunidades locais. A definição dessas plantas é 

produto, basicamente, de uma análise da importância de seus usos. Também foram 

definidos “temas” mais importantes (cerca-viva, plantas de “sombra fria”, forrageiras e 

medicinais) a serem enfocados. 

 

Já o diagnóstico de plantas medicinais mostrou alguns resultados interessantes. Embora 

não seja fácil de manter, o espaço em torno da casa (o quintal) é muito importante para as 

famílias como uma unidade que mantém plantas medicinais de fácil acesso. Não vale a 

pena investir em hortas comunitárias de plantas medicinais que impliquem na necessidade 

de planejar trabalho. Em Videl (Brejo de Solânea) as mulheres perderam todas as plantas 

medicinais com a seca e a falta de compromisso de algumas pessoas. O indicativo do 

diagnóstico é de fortalecer o trabalho das famílias nos quintais, por exemplo, estimulando a 

                                                                                                                                                    
5 O PNE (Programa Plantas do Nordeste) é um programa de iniciativa do “mundo” da pesquisa que se propõe a ter um 

impacto real na vida da população local. Inicialmente os projetos do PNE, trabalhados pelos pesquisadores brasileiros, 

receberam financiamento do Royal Botanic Gardens, em Kew. 
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construção de cercas (faxinas) para proteger as plantas de animais domésticos. As faxinas 

servem também como quebra-ventos e apoio para plantas de rama, além de sombrear as 

plantas. 

 

Foi possível também identificar os principais problemas de saúde (doenças e sintomas – 

tosse, verminoses, problemas com indigestões, doenças ginecológicas, dores de coluna e 

rins) em duas comunidades de Solânea. Baseadas nesses resultados as duas comunidades 

vêm trabalhando no sentido de minimizar esses problemas. 

 

Outra constatação foi a de que existe uma forte pressão sobre as plantas medicinais nativas, 

principalmente as arbóreas. Poucas pessoas sabem coletar materiais medicinais de plantas 

nativas, principalmente as cascas e entrecascas, que, quando não são corretamente retirados 

podem provocar a morte das plantas. Alguns jovens não se interessam em conhecer as 

plantas nativas e como elas são manejadas, o que põe em risco a manutenção do 

conhecimento na comunidade. 

 

Finalmente, constatou-se que faltam informações escritas sobre plantas medicinais (onde 

se encontram, como são usadas, como se fazem os remédios) e que este é um fator que 

compromete o uso correto dessas plantas. 

 

 

3. Próximos passos 
 

A partir das constatações e problemas colocados, foram pensadas algumas ações que 

envolvem mais diretamente a equipe da AS-PTA, os Sindicatos e os Grupos de Catequese 

Familiar e que deverão orientar os próximos passos do Projeto Plantas Nativas:  

 

 A primeira ação consiste no desenvolvimento de um programa de capacitação, 

circulação de informação e produção de material de apoio. 

 A segunda, uma sensibilização para a conservação da natureza. Essa ação já vem 

sendo feita pelo Grupo de Catequese, incluída nos encontros de leitura bíblica. 

Chama-se “Agroecologia e Vida”. 

 A terceira, a melhoria e valorização das plantas medicinais nos terreiros 

(quintais). A proposta é reunir e difundir referências de como funciona o manejo 

dos quintais nas próprias comunidades. Também será necessário repor o estoque 

de plantas que morreram com a seca e melhorar a irrigação nos quintais. As 

primeiras mudas de plantas medicinais virão do Centro Nordestino de Medicina 

Popular de Olinda. A idéia é estimular (fazer treinamento, se for necessário) a 

multiplicação das mudas pela própria comunidade, para que cada família assuma 

o compromisso de fornecer mudas para outras famílias da comunidade. 

 A quarta ação é estimular a implantação de farmácias comunitárias. A idéia é 

iniciar com uma experiência pequena, controlável do ponto de vista da gestão e 

operacionalização das atividades pelas famílias. Ficamos de examinar melhor 

essa proposta e de buscar referências fora. 
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IV. Desenvolvimento Metodológico 
 

 

Em cooperação com o International Institute for Environment and Development (IIED) e o 

CTA-ZM foi dado prosseguimento ao projeto sobre monitoramento participativo de 

impactos. O projeto deu lugar a dois textos de balanço e apresentação metodológica, que 

serão objeto de publicação em 99:  

 

 Monitoramento e avaliação participativos num programa de desenvolvimento 

local: o caso da AS-PTA/Paraíba; 

 

 Experiências de monitoramento participativo no Nordeste: o caso do Projeto 

Paraíba da AS-PTA. 

 

Está prevista também para o ano próximo a realização de seminários de socialização da 

experiência para as entidades da Rede PTA, a serem realizados no nordeste e no 

sudeste/sul. 

 

Uma outra expressão significativa de desenvolvimento e aplicação de metodologias 

participativas se deu, em 98, no campo estritamente técnico: o manejo de solos nos 

agroecossistemas de agricultores familiares na região centro-sul do Paraná. Tratou-se, no 

caso, de sistematizar métodos participativos de formulação de hipóteses para o 

equacionamento de problemas técnicos, associadas à interação da pesquisa pública com 

grupos de experimentadores no tema do plantio direto sem uso de herbicidas. 

 

 

 

V. Agricultura, Estado e Sociedade 
 

 

Este programa trabalha a problemática das políticas públicas. De um lado, se vincula 

fortemente às questões colocadas pela conjuntura do desenvolvimento rural, englobando 

uma grande diversidade de intervenções, temas de trabalho e espaços de atuação, tanto no 

nível local, como nacional e internacional. Exemplos de intervenções dessa natureza, 

foram a presença da AS-PTA no debate em várias instâncias e na formulação de propostas 

para programas nacionais e estaduais de segurança alimentar, tanto em meio rural como 

urbano; a participação na discussão local, regional e nacional sobre a seca e as políticas 

públicas na área de manejo de recursos hídricos; o debate sobre políticas de crédito 

favorecedoras da agricultura familiar, em particular o crédito em situações de emergência, 

como as geradas pelo El Niño. 

 

Mas, de outro lado, a AS-PTA se empenhou igualmente em atividades vinculadas a 

questões estruturais, voltadas à análise e à formulação de propostas de políticas públicas 

enfocando temas estratégicos do desenvolvimento rural sustentado. Dois exemplos: 

 

- em cooperação com o IIED, a Universidade Rural do Rio de Janeiro e o Fórum 

Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Centro-Sul do Paraná, 

AS-PTA concluiu um amplo trabalho de pesquisa participativa sobre as políticas 

públicas que favorecem ou desfavorecem o desenvolvimento sustentado e o 

fortalecimento da agricultura familiar. Um relatório síntese, bem como cartilhas 
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e um vídeo para difusão junto às organizações dos agricultores estão em 

preparação para edição no início de 1999; 

 

- participando da coordenação do projeto interinstitucional “Brasil Sustentável e 

Democrático” e respondendo pelo tema agricultura, a AS-PTA produziu o 

documento “Democracia e Sustentabilidade na Agricultura Brasileira: 

repensando e transformando o modelo de desenvolvimento rural”. O documento 

– da mesma forma que o conjunto do projeto – está destinado a colocar para o 

conjunto da sociedade e para as instituições governamentais um ponto de vista 

sobre a sustentabilidade e propostas de desenvolvimento em diversas áreas. 

 

 

 

VI. Publicações 
 

 

Foram publicados 2 livros: 

 

- Milho crioulo – conservação e uso da biodiversidade, obra coletiva que apresenta 

e discute os fundamentos e resultados sobretudo técnicos e metodológicos da 

experiência nacional da Rede Sementes no resgate, experimentação, melhoramento e 

multiplicação de sementes de “milho crioulo”. 

 

- Agricultura e Florestas: princípios de uma interação vital, de Jorge Vivan. Editado 

em associação com a Editora Agropecuária, o livro fundamenta e sistematiza 

diferentes experiências de constituição e manejo de sistemas agroflorestais 

diversificados. 

 

Está encaminhada a edição do livro “Crise sócio-ambiental e conversão ecológica da 

agricultura brasileira”, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, bem como a 

elaboração de um catálogo de ONGs brasileiras atuantes na área do desenvolvimento rural, 

em cooperação com o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento, do Ministério da 

Reforma Agrária. 

 

Tem sido mantida com êxito e boas perspectivas de consolidação a orientação adotada de 

estabelecer contratos de co-edição com instituições públicas e editoras privadas, o que 

diminui custos e aumenta potencialmente a capacidade de venda de publicações. 

 

Destinados a um público mais específico e/ou mais restrito, a AS-PTA produziu e/ou 

traduziu os seguintes documentos principais: 

 

- “Linha de crédito simplificado de emergência para a manutenção da 

agricultura familiar do Centro-Sul do Paraná” – março de 1998. 

 

- Proposta de reconstituição da agricultura familiar da região Centro-Sul do 

Paraná, maio de 1998. 

 

- Texto básico do II. Congresso da Agricultura Familiar do Centro-Sul do 

Paraná – Produzir o alimento sagrado e viver em comunhão, abril de 1998. 

 



 27 

- Boletim Adubos Verdes de Inverno – Produção de Sementes na Comunidade, 

março de 1998. 

 

- Monitoramento e Avaliação Participativos num Programa de Desenvolvimento 

Local: o caso da AS-PTA/Paraíba, Manoel Roberval da Silva, Pablo Sidersky, 

Irene Guijt e Luciano Marçal. 

 

- Experimentar com os agricultores(as): A Experiência da AS-PTA na Paraíba, 

Pablo Sidersky e Luciano Marçal da Silveira (AS-PTA). 

 

- Uma ação de desenvolvimento local no nordeste brasileiro: trajetória do 

Programa Paraíba 1993-1997, Pablo Sidersky e Luciano Marçal da Silveira. 

 

- Experiências de Monitoramento Participativo no Nordeste: o caso do Projeto 

Paraíba da AS-PTA (produzido em 97 e traduzido de inglês para português em 

98), Pablo Sidersky e Irene Guijt. Baseado em discussões com Luciano Marçal da 

Silveira e Manoel Roberval da Silva. 

 

- Associando o Desenvolvimento Agrícola Participativo à Paisagem Social no 

Nordeste do Brasil (produzido em 97 e traduzido para português em 98). Pablo 

Sidersky e Irene Guijt. Baseado em trabalho feito com Luciano Marçal da Silveira, 

Maria Paula C. L. de Almeida, José Camelo da Rocha e Manoel Roberval da Silva. 

 

- Manejo dos solos na agricultura sustentável, Paulo Petersen. 

 

- Os solos nos agro-ecossistemas de agricultores familiares no Centro-Sul do 

Paraná, Paulo Petersen. 

 

- As ONGs e as abordagens participativas para o desenvolvimento rural, Jean 

Marc von der Weid. 

 

- Por um programa de crédito adaptado para a agricultura familiar, Jean Marc 

von der Weid. 
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VII. Centro de Documentação 
 

 

Embora não tenha ocorrido aumento significativo do número de atendimentos 

comparativamente a 1997 (350 atendimentos), modificou-se significativamente o perfil dos 

usuários do CD, que passaram a buscar não apenas referências bibliográficas, mas 

informações qualificadas no campo técnico, metodológico, das políticas públicas, etc. Este 

fato é já um indicativo do resultado exitoso de um esforço do CD para se constituir como 

um centro produtor de informação mais que um serviço de atendimento a demandas de 

usuários. 

 

O Centro de Documentação da AS-PTA concentra hoje cerca de 40.000 títulos 

classificados (entre livros, periódicos e outros), envolvendo temas relacionados à 

agroecologia e desenvolvimento rural sustentado, agricultura familiar, metodologias 

participativas e às políticas públicas atinentes aos objetivos e atividades da AS-PTA. 

Preocupados em manter o perfil temático do CD limitado aos temas referidos, temos 

observado uma permanente vigilância no sentido de expurgar toda publicação e peças de 

coleção que não se enquadram no padrão que constitui a marca do CD. 

 

Em 1998 observou-se um rápido crescimento dos atendimentos por correio eletrônico, que 

passaram de 29% em 97 a 60%. Este fato evidencia a necessidade de editar em forma 

definitiva a “homepage” experimental da AS-PTA, o que permitirá a agilização e a 

diversificação das funções do CD, quer o atendimento a consultas, quer a produção de 

informações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRAÇÕES FOTOGRÁFICAS DE ATIVIDADES 

REALIZADAS PELA AS-PTA EM 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Desenvolvimento Local - Paraíba 
 

 

 

 

Novos cultivos têm sido introduzidos para diversificar as fontes da 

renda familiar: agricultores e agricultoras da comunidade de 

Filgueiras (município de Solânea/PB) reúnem-se para planejar o 

plantio de inhame. 

 

 

 

 

No Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Remígio/PB os 

agricultores fazem o balanço do banco de sementes comunitário. 

 

 



 

 

 

 

 

A diversificação dos cultivos traz novas alternativas de 

alimentação: animadoras dos Sindicatos dos Trabalhadores de 

Remígio, Solânea e Lagoa Seca fazem curso sobre o 

aproveitamento do amendoim na dieta humana. 

 

 

 

 

Técnicos e agentes de desenvolvimento do Sindicato na 

comunidade de Maniçoba (Solânea) discutem sobre a identificação 

e a localização das plantas na paisagem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Banco de sementes: agricultores da comunidade de Bom Sucesso 

(Solânea/PB) se capacitam em gestão, controle de qualidade e 

conservação de sementes. 

 

 

 

 

Mulheres de Pedra Grande (Solânea) montam o calendário 

familiar de prevenção das doenças mais comuns na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manejo de Recursos Hídricos no Semi-árido 
 

 

 

 

 

Grupos de agricultoras e agricultores de Mirandiba/PE se 

capacitam para difundir o uso da planta “Moringa” no tratamento 

da água para beber. 

 

 

 

 

A “cisterna de placas” para captação de água das chuvas é uma 

solução que tem se propagado com forte impacto: melhor qualidade 

da água para consumo doméstico e poupança do tempo despendido 

na busca da água. 



 

 

 

 

 

 

 

Em Mirandiba/PE a construção de barragens subterrâneas tem 

permitido a um número crescente de produtores cultivar áreas antes 

improdutivas. 

 

 

 



 

Projeto Plantas Nativas 
 

 

 

 

Agricultores da comunidade de Goiania, no município de 

Solânea/PB, discutem e definem a importância das plantas nativas e 

de seus usos domésticos, veterinários e agrícolas. 

 

 

 

 

Um diagnóstico com a participação de comunidades permitiu 

identificar as plantas nativas mais importantes para as famílias e 

seus diversos usos. 

 

 

 



 

Programa de Desenvolvimento Local  

Centro-Sul do Paraná 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultores monitoram uma experiência de recuperação, 

conservação e uso econômico da floresta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservação de solos: agricultores-experimentadores acompanham 

os resultados da associação do cultivo do feijão com o plantio de 

árvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo ecológico de solos: capacitação de monitores na 

comunidade de Iratinzinho, município de Bituruna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Agricultores de vários municípios do Centro-Sul do Paraná 

apresentam e discutem suas experiências de produção e uso de 

sementes “crioulas” de milho e de adubos verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Encontro de avaliação e planejamento do trabalho de 

desenvolvimento rural com dirigentes de sindicatos e associações 

de pequenos agricultores. 


