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I. APRESENTAÇÃO 
 

Este Relatório apresenta de forma sintética as atividades cumpridas pela AS-PTA no ano 

2.000. Trata-se do segundo ano de execução do atual Plano Trienal da entidade. Numa primeira 

parte, o documento destaca, em linhas gerais, algumas das principais questões que estiveram em 

evidência ao longo do ano. Em seguida, são referidas e discutidas as ações desenvolvidas no 

âmbito dos programas e serviços da AS-PTA. O Relatório foi elaborado a partir de relatórios 

parciais detalhados – por programas e regiões – que se encontram à disposição dos interessados. 

 

 

II. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Trienal 1.999/2.001 da AS-PTA trouxe para o campo das preocupações centrais da 

instituição os seguintes desafios: 

 a necessidade de maior esforço e investimento na sistematização e resgate analítico e 

crítico das experiências técnicas e/ou metodológicas acumuladas, como elementos 

fundamentais para outros desdobramentos, tais como: a consolidação e ampliação do 

espaço de reconhecimento público da AS-PTA, credenciando-a como um interlocutor 

efetivo nos processos de formulação e implementação de políticas e programas de 

desenvolvimento; o apoio à elaboração e justificação de propostas de políticas alternativas 

pelo movimento social no campo, nos níveis local, regional e nacional; a irradiação, para 

distintos atores, das contribuições metodológicas da instituição referidas a um enfoque 

participativo para o desenvolvimento rural; 

 o desenvolvimento de metodologias de monitoramento participativo de sistemas 

familiares agroecológicos que possam ser incorporadas às linhas de ação da AS-PTA; 

 a incorporação à reflexão, às estratégias de intervenção e ao conjunto das atividades da 

AS-PTA do enfoque de gênero, sobretudo potencializando em termos de concepção de 

trabalho e de métodos os programas desenvolvidos com as famílias agricultoras; 

 a potencialização da capacidade propositiva da AS-PTA no campo da formulação e 

implementação de propostas técnicas e metodológicas a partir das experiências e 

iniciativas desenvolvidas no âmbito dos programas locais e projetos, onde ocorrem a 

geração de demandas, a experimentação e a difusão de conhecimentos técnicos; 

 o investimento na estratégia de construção institucional, estabelecendo formas 

permanentes de integração/interação entre os programas e equipes em todos os níveis da 

dinâmica institucional, bem como tornando mais orgânicos e efetivos à vida cotidiana da 

entidade o Conselho de Administração e a Assembléia Geral dos sócios. 

 

Buscando equacionar as necessidades e demandas que estes desafios colocaram para a 

instituição, constituíram-se em questões centrais na atuação da AS-PTA ao longo de 2.000 as que 

seguem: 

 

1. Políticas públicas e atuação em redes: influenciar políticas públicas para o 

desenvolvimento rural sustentável e potencializar essa capacidade de influência através da ação 

em rede tem sido um dos eixos principais das estratégias de intervenção da AS-PTA. As 

iniciativas da instituição nesse campo estão orientadas para ampliar essa capacidade propositiva e 

consolidar sua expressão pública junto a diferentes atores da sociedade: governos, organizações 
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de agricultores, ONGs, instituições de pesquisa, etc. Mereceram destaque no ano 2.000 as 

seguintes iniciativas principais: 

 

- a campanha nacional “Por um Brasil livre de transgênicos” tem constituído um eixo 

privilegiado de condução do debate sobre modelos de desenvolvimento rural, articulando 

simultaneamente a problemática da sustentabilidade e da preservação da biodiversidade à defesa 

da agricultura familiar e dos interesses dos consumidores urbanos. Participando da coordenação 

nacional da campanha, a AS-PTA orientou sua atuação em torno a dois eixos fundamentais: de 

um lado, organizar e difundir informação qualificada e útil para um amplo espectro de 

formadores de opinião no campo e em meio urbano sobre a problemática dos transgênicos e sobre 

as alternativas existentes; de outro lado, estimular e apoiar a ação articulada das organizações 

vinculadas ao mundo rural – Contag, MST, CPT, CNBB, Federações de Trabalhadores, STRs, 

ONGs – para a mobilização dos agricultores nas diferentes regiões, a tomada conjunta de 

iniciativas contra os transgênicos nos campos político, legislativo e jurídico e a valorização de 

propostas alternativas de manejo dos recursos naturais já comprovadamente eficientes dos pontos 

de vista técnico, econômico e sócio-ambiental. Ressalta-se neste particular a edição semanal de 

um boletim informativo para 10.000 destinatários; a inclusão do tema transgênicos na pauta da 

Contag para o “Grito da Terra” e a produção em curso de uma cartilha de tiragem nacional para 

informação e debate com agricultores apoiada por um expressivo contingente de instituições 

nacionais e regionais vinculadas ao desenvolvimento rural; 

 

- os temas da seguridade em sementes e da seguridade hídrica no âmbito das políticas públicas 

tiveram particular destaque na atuação dos programas de desenvolvimento local da AS-PTA. A 

experiência dos Bancos de Sementes Comunitários, iniciada no Agreste da Paraíba, estendeu-se a 

outras regiões do estado, atingindo aproximadamente 7.000 famílias. O êxito e a escala da 

iniciativa, sua capacidade de tecer parcerias e de articular reivindicações influenciaram 

decisivamente a formulação de um programa estadual de apoio à formação de estoques de 

sementes pelos bancos comunitários. Da mesma forma, na área do manejo dos recursos hídricos, 

o conjunto de experiências técnicas (cisternas de placa, barragens subterrâneas, ...) e 

metodológicas (diagnósticos e experimentação participativa) acumulado pela AS-PTA e as 

entidades da Rede PTA atuantes no semi-árido nordestino passam progressivamente a servir de 

subsídio para a ampliação do alcance das iniciativas existentes. Em parceria com as entidades 

organizadas na Articulação do Semi-árido, o governo federal está financiando um projeto e 

experiências-piloto para a construção de 1 milhão de cisternas de placa no Nordeste. A iniciativa 

– “Programa 1 milhão de cisternas” – envolve atualmente cerca de 300 entidades civis do semi-

árido nordestino. A AS-PTA, através do seu Programa de Recursos Hídricos, é responsável pela 

assessoria de planejamento do Programa e a esse título participa de seu conselho de coordenação; 

 

- a participação na comissão organizadora do Encontro Nacional de Agroecologia (ENA) foi 

um dos pontos fortes da atuação da AS-PTA no campo da articulação e da ação em redes. A 

avaliação conjunta das entidades da Rede PTA (1.998-99) concluiu pela necessidade da 

revitalização da Rede, através, sobretudo, da atualização das bases programáticas de seu pacto 

constitutivo e da ampliação do espectro das entidades integradas a suas múltiplas dinâmicas. A 

realização do ENA é considerada como eixo organizador de um conjunto de iniciativas tendentes 

ao alcance desse objetivo. Desde já, está prevista para 2.001 a realização de um seminário 

preparatório que deverá reunir, além de representações regionais da Rede PTA, um conjunto de 

aproximadamente 50 representantes de entidades ou dinâmicas nacionais, regionais e locais que 

se constituirão em instância convocadora do ENA. A constituição desse grupo convocador, 
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formado por entidades e pessoas com forte capacidade mobilizadora, por si só criará novas e mais 

amplas referências agregadoras para os distintos setores da sociedade que atuam na promoção da 

agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável. A realização do ENA está prevista para 

junho de 2.002, no contexto dos debates para a eleição presidencial no Brasil e da realização da 

conferência internacional Rio + 10. 

 

2. Consolidação e ampliação dos programas locais: os programas locais do Agreste 

da Paraíba e do Centro-Sul do Paraná, no âmbito de suas escalas atuais, alcançaram sólidos 

avanços em 2.000, seja do ponto de vista das parcerias estabelecidas, seja na implementação de 

suas propostas técnicas e metodológicas. Em um e outro caso intensificaram-se as atividades e foi 

ampliado o número de comunidades e de agricultores e agricultoras atingidos. No Paraná, 

destacou-se a realização do Jubileu da Agricultura Familiar em parceria com o Fórum Regional 

dos Agricultores e Agricultoras e com a Diocese local. O Jubileu integrou um diversificado leque 

de atividades (encontros temáticos, reuniões de jovens e mulheres, palestras, dias de campo, 

programas de formação, celebrações, etc.) e se constituiu em importante veículo de divulgação do 

trabalho e das propostas da AS-PTA na região, abrindo perspectivas novas para a irradiação das 

experiências a um maior número de municípios e comunidades. Cerca de 20.000 agricultores e 

agricultoras foram diretamente envolvidos nas atividades do Jubileu, cabendo destacar a enorme 

capacidade mobilizadora das 9 feiras de intercâmbio de sementes crioulas organizadas durante o 

evento. Na Paraíba, face às perspectivas de acirramento da seca, intensificou-se sobretudo o 

trabalho de aprimoramento e difusão das experiências vinculadas à segurança hídrica e alimentar 

das famílias, com destaque especial para a forte incorporação das cisternas de placa, das 

barragens subterrâneas e de técnicas de manejo e intensificação dos quintais domésticos. Foi 

fortalecida a colaboração com o Pólo Sindical da Borborema, tendo sido encaminhada a 

ampliação da escala geográfica da parceria de 3 para 14 municípios da região. 

 

3. Monitoramento participativo de inovações agroecológicas: a relativamente 

grande irradiação de práticas agroecológicas entre os agricultores nas regiões de atuação direta da 

AS-PTA (como também de outras entidades) tem sido associada a impactos econômicos 

positivos nas unidades produtivas familiares, conferindo-lhes maior eficiência e estabilidade 

econômicas. Várias são as evidências nesse sentido extraídas das experiências em curso e de 

depoimentos dos agricultores. Mas essas evidências são ainda bastante “impressionistas”, 

resultantes de observações fragmentadas e insuficientemente sistematizadas. A evolução exitosa 

dos programas de desenvolvimento local da AS-PTA e as perspectivas abertas à ampliação de 

suas escalas têm apontado a necessidade da promoção de estudos que qualifiquem as informações 

concernentes ao impacto econômico da incorporação das propostas agroecológicas aos sistemas 

produtivos. Esta foi, aliás, uma das recomendações resultantes da avaliação externa da AS-PTA 

finalizada em 1.998. 

Em 1.998, em colaboração com o International Institute for Environment and Development 

(IIED), a AS-PTA deu início a um projeto de “exploração metodológica” sobre monitoramento 

participativo. Esse projeto fundou-se basicamente sobre um esforço de classificação teórico-

metodológica, o levantamento crítico de referências bibliográficas sobre experiências concretas e 

exercícios de produção e verificação de indicadores com o envolvimento de organizações 

parceiras do programa local da Paraíba. Do balanço das potencialidades e limitações desse 

primeiro esforço resultaram uma linha de publicações e diversos documentos internos à entidade, 

que concorreram para a formulação, em 2.000, do documento “Monitoramento de impactos 

econômicos de práticas agroecológicas”. Esse documento é expressão dos acúmulos e avanços 
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atuais na formulação da problemática e servirá como referência para orientar uma nova fase do 

esforço institucional de monitoramento econômico, a ser realizado junto aos Programas Locais da 

Paraíba e do Paraná. O Termo de Referência produzido pela AS-PTA tem sido objeto de forte 

interesse por parte de entidades da Rede PTA, dando lugar a discussões e intercâmbios. 

 

4. Enfoque de gênero: a incorporação do enfoque de gênero às estratégias e atividades da 

AS-PTA tornou-se um tema programático a partir de 1.998-99. Do ponto de vista do método, 

optamos por evoluir nessa problemática através de um esforço progressivo e continuado de 

explicitação/questionamento e retificação/aprimoramento das concepções e práticas inscritas no 

fazer cotidiano da própria entidade, associando nesse processo as equipes técnicas e os parceiros 

e parceiras, sobretudo no nível local. 

Uma consultoria externa, iniciada em 1.999 e concluída em abril de 2.000, traçou o “estado da 

arte” da questão na AS-PTA. O olhar externo combinou-se com o debate e a reflexão interna 

sobre gênero, ao mesmo tempo em que permitiu recolher elementos de conhecimento sobre a 

percepção dos parceiros sobre o tema e o tratamento dado a ele pela entidade. A consultoria 

colocou em evidência e problematizou elementos positivos, potencialidades e insuficiências do 

enfoque de gênero no trabalho da AS-PTA, propondo várias questões para a agenda de reflexão 

da entidade. Apontou, por exemplo, práticas específicas inovadoras nas dinâmicas de formação 

de monitores(as), na experimentação participativa de tecnologias e práticas agrícolas, no manejo 

da biodiversidade vegetal e animal nas propriedades, na valorização sócio-econômica e cultural 

do trabalho das agricultoras nas áreas da segurança alimentar e da saúde das famílias, nas 

parcerias com as organizações dos agricultores. Por outro lado, indicou insuficiências na leitura e 

valorização desse trabalho como tal, o que se reflete inclusive nos relatórios institucionais de 

atividades. A consultoria trouxe ainda à tona deficiências no plano conceitual que limitam a 

capacidade de leitura das relações sociais de gênero, dificultam a incorporação de um ponto de 

vista transversal sobre a questão e criam certa insegurança das equipes para o trabalho com 

gênero. Nos programas locais, foi identificado no trabalho desenvolvido com o conjunto dos 

membros das famílias, seja nas unidades produtivas, seja em espaços associativos, um enfoque 

fecundo que permite, simultaneamente, valorizar as “virtudes civilizatórias” da agricultura de 

base familiar e questionar os aspectos conservadores presentes nas relações familiares, de gênero 

e geração, que dinamizam sua organização sócio-econômica e técnica. Este enfoque se 

incorporou como objeto central das preocupações da AS-PTA na construção de um ponto de vista 

sobre a problemática de gênero na agricultura familiar. 

No âmbito interno à AS-PTA, a atenção à democratização e “azeitamento” das instâncias de 

decisão e participação e a procura de mecanismos de valorização das funções tanto 

administrativas como técnicas tem sido marcada também pelo objetivo de alcançar uma maior 

eqüidade nas relações de gênero. Simultaneamente, para novas contratações, em situação 

equivalente de currículo e experiência, tem sido dada prioridade à incorporação de mulheres aos 

quadros da instituição. 

As conclusões da consultoria externa tiveram o grande valor de abrir para a AS-PTA um conjunto 

organizado de questões teóricas, metodológicas e práticas a partir de referências conhecidas por 

todos, ou seja, a própria prática institucional no âmbito das relações de gênero. 2.000 foi o ano de 

maturação dessas questões, de início de um novo olhar analítico e crítico sobre o trabalho da 

entidade com gênero, procurando introduzir aí “recalibragens” e aprimoramentos. Para 2.001 está 

prevista uma nova consultoria externa, visando a explicitar avanços, deficiências e a colocar 

novos desafios à ação da entidade nos campos teórico, metodológico e prático. Essa nova 

consultoria, cujo objeto e cujas formas estão por ser definidas, deverá simultaneamente 
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incorporar uma dimensão formadora das equipes, fortalecendo a capacidade institucional de 

evoluir no conhecimento das especificidades das relações sociais de gênero na agricultura 

familiar e na incorporação de um enfoque transversal de trabalho a respeito. 

 

5. Sistematização de experiências: a avaliação externa da AS-PTA (1.998-99) apontou na 

insuficiente capacidade de sistematização de experiências o principal entrave à valorização social 

e irradiação mais ampla dos acúmulos da entidade nos planos técnico e metodológico. Essa 

constatação se traduziu num dos desafios centrais do atual Plano Trienal da entidade. A par do 

aprimoramento, já referido, de ferramentas metodológicas para o monitoramento do impacto 

econômico das inovações agroecológicas difundidas pela AS-PTA, a entidade conseguiu cumprir 

em 2.000 as principais metas programadas na área da sistematização de experiências. No campo 

metodológico, foram produzidos documentos de referência sobre diagnósticos participativos com 

recortes temáticos: plantas medicinais, recursos hídricos e agroecossistemas. Ao mesmo tempo, 

avançou-se significativamente na organização e análise das práticas relacionadas à gestão do 

conhecimento pelos agricultores, particularmente no programa local do Paraná. No que tange às 

referências técnicas, foram produzidas sistematizações sobre a gestão da biomassa nas estratégias 

de produção e reprodução da fertilidade nos sistemas agrícolas familiares do Agreste da Paraíba e 

sobre a experimentação participativa no plantio direto sem uso de herbicidas em comunidades de 

pequenos agricultores do Paraná. Esses documentos alimentaram debates e reflexões internas à 

entidade e com múltiplos parceiros e foram igualmente valorizados através de publicações em 

revistas científicas nacionais e internacionais. 

 

6. Estratégias de organização institucional: o Plano Trienal da AS-PTA para 1.999-01 

definiu um conjunto de objetivos no plano das estratégias de organização, visando a aprimorar os 

mecanismos de integração e de governabilidade da instituição, ampliar sua capacidade 

irradiadora e fortalecer suas alternativas de auto-sustentação. No ano 2.000 foram alcançados 

progressos ponderáveis em praticamente todas essas áreas: 

 

- consolidou-se a estratégia integradora da intervenção da entidade em torno à construção e à 

valorização coletiva dos acúmulos através dos programas transversais de políticas públicas e 

metodologias participativas. Essa concepção estratégica se funda na idéia de que esses dois 

programas constituem eixos de convergência e de agregação do “valor acumulado” pelo conjunto 

das experiências e práticas institucionais e sua transformação em conhecimentos e propostas 

irradiadoras para o meio social com o qual interage a entidade. Intensificaram-se os fluxos 

internos de pessoas, experiências e reflexões; ao mesmo tempo, as experiências e reflexões 

geradas localmente passaram progressivamente a fecundar os conhecimentos e propostas 

acumuladas pela instituição, tanto na área metodológica como em relação a temas de políticas 

públicas, como crédito, manejo de recursos genéticos, segurança alimentar, desenvolvimento 

local, políticas de pesquisa agrícola, dentre outros; 

 

- as instâncias diretivas da AS-PTA foram revitalizadas. Em julho de 2.000, na seqüência da 

reunião semestral de balanço do Conselho de Planejamento – constituído pela direção executiva e 

pelos coordenadores de programas – foi realizada a Assembléia Geral da entidade. Na ocasião 

foram acolhidos novos sócios e sócias, inclusive representações de parcerias locais. A 

Assembléia elegeu o novo Conselho Administrativo que foi renovado em grande parte da sua 

composição anterior. As apresentações de atividades e debates ocorridos na Assembléia 

permitiram a atualização por parte dos associados das dinâmicas que permeiam as atividades da 
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AS-PTA. Ao mesmo tempo, foram estabelecidos alguns procedimentos – reuniões periódicas do 

Conselho, circulação de boletim informativo interno e incorporação de membros do Conselho e 

da Assembléia em discussões internas (como nos casos do desenvolvimento local, políticas de 

pesquisa, gênero) – articuladores de uma maior participação do Conselho Administrativo e dos 

associados na vida da instituição; 

 

- precisaram-se as idéias e ganharam mais densidade os passos concretos para constituição de 

um Centro de Informação (CI) da AS-PTA. O projeto do CI tem como eixo a transformação 

do Centro de Documentação (CD) e dos serviços de publicações da entidade em pólos de geração 

e difusão de informações técnico-metodológicas, incorporados às estratégias propositivas da 

entidade. Isso implica, sobretudo, a superação da lógica de atuação do CD ainda 

fundamentalmente orientada para o atendimento a usuários em favor de uma intervenção mais 

ativa na proposição das demandas, na produção de “informação aplicada”, na diversificação das 

formas de disponibilização da informação, na mobilização de parcerias para a produção da 

informação (pesquisadores, agricultores inovadores), na valorização das sinergias com outros 

centros de informação, etc. Um projeto de orientação estratégica foi elaborado e os recursos 

suplementares necessários estão sendo gestionados com algumas instituições públicas nacionais 

de cooperação. Nessa perspectiva, algumas medidas estão sendo encaminhadas: formulação de 

uma proposta para manutenção de uma página na internet; estudos para disponibilização do 

acervo do Centro de Documentação na internet; organização e ampliação da videoteca da 

entidade; identificação e contatos com centros de documentação na área do desenvolvimento 

rural com os quais poderá o CI-AS-PTA vir a estar conectado, etc.; 

 

- o aprimoramento dos métodos e instrumentos de gestão financeira e contábil foi uma das 

preocupações maiores da AS-PTA no campo da política administrativa. Com a assessoria de um 

consultor externo, foi desenvolvido e implantado um programa gerencial específico para o setor 

administrativo-financeiro da entidade, no qual estão incluídas funções básicas que permitem 

unificar o planejamento e o monitoramento permanente e rigoroso do orçamento global e dos 

distintos projetos, facilitando o controle sobre a execução orçamentária e as respectivas 

prestações de contas. Simultaneamente à implantação do sistema, foi encaminhado um programa 

de capacitação do pessoal, tanto da área administrativa como técnica. Essa iniciativa tem sido 

partilhada com entidades parceiras da Rede PTA, seja no acesso ao programa gerencial seja nos 

cursos de capacitação; 

 

- no contexto de discussões e iniciativas sobre estratégias de financiamento da AS-PTA, 

avançou bastante em 2.000 a prospecção em torno à viabilidade técnico-financeira da 

constituição de uma empresa prestadora de serviços na área do desenvolvimento rural, numa 

parceria da AS-PTA com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata de Minas Gerais 

(CTA-ZM). As variáveis de mercado, caracterização jurídica, recortes temáticos e quadro de 

consultores já foram quase totalmente equacionadas. A par de algumas precisões ainda 

necessárias nesses campos, a questão central que está sendo enfrentada é a formação da equipe de 

gestão da empresa, particularmente a identificação de um(a) gerente com perfil adequado e a 

decisão sobre formas de contratação e relações de trabalho. AS-PTA e CTA-ZM programam dar 

início às atividades da empresa no início do segundo semestre de 2.001. 
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III. PROGRAMAS LOCAIS 

 

III.1. Programa de Desenvolvimento Local da Paraíba 
 

O período foi de consolidação das parcerias junto aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

(STRs) e às diversas Associações Comunitárias dos municípios de Solânea, Remígio e Lagoa 

Seca, à Catequese Familiar da Paróquia de Solânea e ao Coletivo de Educadores Populares do 

Agreste (Cepa). 

Por outro lado, foram encaminhadas inúmeras atividades conjuntas com a Articulação do 

Semi-árido Paraibano (ASA-PB) – uma rede de organizações de agricultores e de assessoria que 

promove ações e o debate de políticas públicas para a região semi-árida – e com o Pólo Sindical 

do Compartimento da Borborema, que articula 7 sindicatos da região Agreste da Paraíba. 

No total, o Programa Paraíba envolveu com suas ações ao longo do ano 775 famílias de 

agricultores de baixa renda em 64 comunidades dos municípios de Solânea, Remígio e Lagoa 

Seca. Nestas ações são trabalhadas as diversas dimensões que envolvem a unidade familiar, desde 

as relações sociais até as questões mais técnicas. Algumas atividades produziram resultados e 

desdobramentos que representam importantes ganhos socioeconômicos para as comunidades e 

para as famílias. Na seqüência, destacamos algumas destas atividades/ações. 

A atuação relacionada aos recursos genéticos envolveu o acompanhamento a 23 Bancos de 

Sementes Comunitários (BSCs) nos três municípios, beneficiando 366 famílias que tiveram a sua 

disposição 9.300 kg de sementes de cultivos básicos (feijão, feijão macassa, milho, fava, 

amendoim e inhame), assegurando a semente necessária aos seus plantios. Houve uma devolução 

de 85% das sementes aos bancos, garantindo que estas e outras famílias possam acessar este 

recurso na próxima safra. Já no nível do estado, em parceria com a Articulação do Semi-árido 

Paraibano, foram acompanhados 220 BSCs, atingindo aproximadamente 7.000 famílias em 55 

municípios. Nas ações relacionadas aos BSCs, mais do que a assessoria na constituição dos 

bancos, há um investimento na formação e capacitação dos agricultores e das agricultoras. Além 

dos aspectos mais técnicos, é trabalhada a capacitação para a intervenção no debate sobre 

políticas públicas visando um sistema de seguridade de sementes para a agricultura familiar da 

Paraíba. Este processo de formação tem assegurado nos dois últimos anos a participação das 

representações dos agricultores na definição dos rumos da política de sementes no estado. 

Ainda relacionado ao tema do manejo de recursos genéticos e da preservação da 

biodiversidade, foram resgatadas em torno de 70 variedades locais de feijão, feijão macassa, 

milho e fava. Foi estabelecida parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para a 

realização da avaliação da qualidade física destas variedades. A recuperação de variedades de 

cultivos tradicionais da região é um passo fundamental para evitar a perda de um rico patrimônio 

genético que é um componente essencial da sustentabilidade da agricultura familiar no Agreste da 

Paraíba. 

No âmbito dos recursos hídricos, a AS-PTA acompanhou a formação de 28 novos grupos 

de gestão de fundos rotativos para construção de cisternas de placas, envolvendo 140 famílias. O 

ano de 2.000 fechou com a construção de 127 cisternas na área de intervenção da entidade. No 

nível do estado, a AS-PTA acompanhou o projeto de desenvolvimento local da Articulação do 

Semi-árido Paraibano, apoiado pela Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), 

que abrange 19 municípios da Paraíba. Em todo o estado, em 2.000, foram construídas 351 

cisternas, o que significa maior segurança hídrica e melhoria na qualidade da água para consumo 

humano. Além disso, o armazenamento da água da chuva nas cisternas tem outros impactos 
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positivos na divisão do trabalho e na renda familiar: libera sobretudo as mulheres de longas 

caminhadas diárias em busca de água; traz economia aos agricultores, dispensando-os de comprar 

água nos períodos secos; libera da dependência do fornecimento de água pelos políticos locais. 

Na área das criações, aproximadamente 90 agricultores-experimentadores estão envolvidos 

com a experimentação e avaliação de inovações, especialmente relacionadas às alternativas de 

alimentação animal. Durante o ano praticamente dobrou a quantidade de forragem beneficiada e 

armazenada pelos agricultores familiares nos diferentes tipos de silos testados, chegando a 100 

toneladas somente em Solânea. Há uma difusão das inovações para outros municípios e regiões. 

Em Soledade, 25 famílias construíram 40 silos com capacidades que variam de 1,5 a 8,0 

toneladas. Buscar soluções para o armazenamento de pastagens significa a garantia de 

disponibilidade de alimentação para o gado nos períodos secos. 

A introdução e a intensificação do plantio de árvores nos sistemas dos agricultores do semi-

árido têm sido estimuladas, sobretudo pela identificação e coleta de sementes de diferentes 

espécies florestais nativas para a produção de mudas. Nos três municípios, 250 agricultores 

plantaram mais de 23.000 mudas e estacas de diversas espécies de árvores para distribuição aos 

demais agricultores. O plantio é feito de diferentes formas e em diferentes espaços das 

propriedades: nas áreas degradadas em forma de bosques, fruteiras e aléias em meio aos roçados, 

cercas-vivas ao redor das propriedades e agroflorestas. 

Através do Programa de Saúde e Alimentação, desenvolvido em parceria com o Grupo de 

Catequese Familiar de Solânea e com a Comissão de Mulheres do município de Lagoa Seca, são 

difundidas espécies de plantas medicinais, visando ao cultivo e utilização pelas famílias. Em 

2.000, foram distribuídas 950 mudas destas plantas para 250 famílias. A introdução e a 

diversificação de plantas medicinais nos quintais domésticos estimulam outras famílias vizinhas, 

gerando um efeito multiplicador importante para a irradiação da proposta. A divulgação do 

trabalho vem ocorrendo também através do rádio. Ao longo do ano a Catequese Familiar realizou 

60 programas de rádio (semanais e com duração de 30 minutos), com audiência em 8 municípios 

da região. A utilização de informações da pesquisa e das próprias comunidades confere 

credibilidade ao programa, fazendo crescer a audiência, com reflexos na prática cotidiana das 

famílias em seus quintais. 

As ações relacionadas ao Programa de Solos foram intensificadas em 2.000. Centenas de 

agricultores e agricultoras vêm adotando inúmeras práticas inovadoras que favorecem o aumento 

global da biomassa produzida nos agroecossistemas, além de práticas que viabilizam tanto o 

processamento quanto a transferência desta biomassa, segundo os interesses específicos das 

famílias. A intensificação da ciclagem de matéria orgânica e nutrientes desencadeada por práticas 

como valorização de espaços com alto potencial de produção biológica, recuperação de pastos 

degradados, reflorestação de áreas degradadas e arborização das unidades de produção familiar, 

têm contribuído para a melhoria de fertilidade do conjunto do sistema produtivo. 

Para reforçar a dinâmica de geração e difusão de inovações e a gestão dos Bancos de 

Sementes Comunitários (BSCs) e dos fundos rotativos, a AS-PTA, em articulação com seus 

parceiros, promoveu ao longo do ano 114 eventos de formação. Destes, 65 foram cursos e 

treinamentos realizados pelos próprios agricultores, 23 visitas de intercâmbio e 26 encontros e 

seminários. Estes eventos envolveram um total aproximado de 1.530 agricultores e agricultoras. 

Um grupo de 120 agricultores e agricultoras tem desempenhado um papel fundamental neste 

processo de formação, sendo considerados agentes formadores. 

As programações relacionadas à formação e à capacitação que se destacaram foram: - o II 

Encontro para Lideranças Populares, que reuniu 70 pessoas (agricultores e agricultoras-

experimentadores, dirigentes sindicais, professores, educadores populares e representantes de 

ONGs) numa discussão sobre a história da agricultura na região relacionando-a às novas 
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experiências que os agricultores familiares estão desenvolvendo; um seminário sobre Crédito; 

uma série de eventos para discussão a respeito de inovação técnica e o papel das organizações 

dos agricultores e do apoio institucional; entre outras. O processo de formação de agricultores 

tem alcançado uma boa repercussão em termos da capacidade das lideranças locais de criticar e 

propor a partir do modelo de desenvolvimento vigente. Exemplo disto é o aumento da capacidade 

de diálogo com as instituições do Estado no que diz respeito a uma política de sementes. 

Em termos de contatos e parcerias com as instituições de desenvolvimento, em 2.000 foram 

mantidas e/ou ampliadas as relações com as Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco 

(UFPB e UFPE, respectivamente), com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), através de seus Centros Nacionais de Pesquisas em Algodão e Agrobiologia, com a 

Emater (escritório local de Remígio), com o Sindicato dos Extensionistas (Sinter), com o Centre 

de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad), da 

França, e com o Instituto Paraibano de Agropecuária (IPA). Apesar das articulações e do diálogo 

com as instituições de pesquisa evoluírem de forma lenta, estas parcerias e contatos têm se 

qualificado ano a ano. A partir das demandas estabelecidas pelas dinâmicas de inovação técnica, 

pesquisadores e estagiários têm desenvolvido pequenos projetos de pesquisa, buscando respostas 

às perguntas colocadas. Em 2.000 este processo teve como ponto alto a realização de uma oficina 

de trabalho sobre a conversão agroecológica de sistemas agrícolas familiares no Agreste da 

Paraíba, reunindo o conjunto dos pesquisadores que vêm interagindo com o programa local e 

mobilizando novos pesquisadores e potenciais parceiros. A oficina constituiu-se em um momento 

importante para compartilhar perguntas, definir novos temas de pesquisa e novas parcerias. Do 

ponto de vista metodológico foram discutidas as limitações e oportunidades para a integração das 

instituições de pesquisa numa abordagem metodológica fundada na experimentação realizada 

pelos próprios agricultores. 

Com a progressiva consolidação das experiências desenvolvidas nos três municípios, está 

colocado como desafio o desenvolvimento de uma estratégia de irradiação destas referências, 

ampliando a área de alcance do programa local da Paraíba. Ao longo do ano foram desenvolvidas 

várias atividades visando a reflexão de uma estratégia de trabalho do programa que seja mais 

afinada com a perspectiva irradiadora dos acúmulos. Este processo culminou com a realização, 

em dezembro, de um seminário sobre as estratégias de intervenção do programa, que envolveu o 

conjunto dos parceiros dos três municípios (Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Catequese 

Familiar, Associações e o Coletivo dos Educadores Populares do Agreste - Cepa), além de outros 

convidados. O seminário permitiu socializar as percepções sobre a nova estratégia e compartilhar 

perspectivas para os próximos três anos. Através de uma parceria mais efetiva com o Pólo 

Sindical do Compartimento da Borborema, além dos outros parceiros, está sendo encaminhada a 

progressiva ampliação da esfera geográfica de ação da AS-PTA no Agreste Paraibano de 3 para 

14 municípios. 

 

 

III. 2. Programa de Desenvolvimento Local do Centro-Sul do Paraná 
 

A sustentabilidade social e política das atividades da AS-PTA na região Centro-Sul do 

Paraná apóia-se prioritariamente nas relações de parceria com o Fórum das Organizações dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Centro-Sul do Paraná, que articula 12 Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STRs), 105 Associações Comunitárias, organizações de mulheres e jovens 

e grupos informais, totalizando 5.140 famílias. É neste espaço de articulação que se planeja a 
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implementação do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentado, assumido por todas as 

organizações participantes. 

Em 2.000, tanto no plano político como técnico, o Programa Paraná intensificou 

significativamente sua capacidade de irradiação. A Romaria da Terra e a 1
a
 Romaria da 

Juventude Rural, realizadas em 1.999, representaram importantes exercícios de planejamento e 

ação coletiva para as lideranças sindicais e comunitárias, e contribuíram para ampliar o alcance 

geográfico e o número de famílias envolvidas no trabalho de promoção da agroecologia na região 

Centro-Sul do Paraná. Refletindo os avanços do ano anterior, em 2.000 a AS-PTA e o Fórum 

regional, em parceria com a diocese de União da Vitória, foram responsáveis pelo planejamento e 

implementação do Jubileu da Agricultura Familiar, que envolveu diretamente mais de 18 mil 

pessoas – a grande maioria com origem nas comunidades rurais. 

A realização do Jubileu permitiu desencadear um amplo debate sobre a agricultura familiar 

na região, associado à incorporação, a campo, das propostas técnicas agroecológicas. As diversas 

atividades que integraram o evento exigiram uma qualificação do processo de formação de 

lideranças, bem como o empenho das organizações locais na execução das atividades junto às 

comunidades rurais, representando um significativo exercício de organização e de verificação da 

eficiência das metodologias participativas que vêm sendo trabalhadas na região. O esforço de 

formação foi apoiado por publicações e vídeos, abordando a problemática da agricultura familiar 

e dos modelos de desenvolvimento, com especial destaque para o debate sobre os agrotóxicos e 

os transgênicos. 

De acordo com o planejado junto às organizações locais, durante o ano continuaram sendo 

implementados Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentado nos municípios de 

Palmeira, União da Vitória, São Mateus do Sul, Rio Azul, Bituruna, Rebouças, Irati, Cruz 

Machado e Lapa. Em praticamente todos os municípios há engajamento e participação ativa dos 

respectivos STRs, das Associações Comunitárias e das Cooperativas. Em alguns há a 

participação dos Grupos de Agricultoras e da Pastoral da Juventude Rural (PJR) local. Em termos 

de comprometimento do poder público, em vários municípios a Secretaria Municipal de 

Agricultura tem participado ativamente, há também o envolvimento dos escritórios locais da 

Emater e alguns Conselhos de Desenvolvimento Municipais (CDMs). As ações mais articuladas 

se desenvolveram nestes nove municípios. Há perspectivas de avançar, no próximo período, em 

Antônio Olinto e São João do Triunfo. 

No período também evoluiu a parceria junto ao Departamento de Biologia Animal e 

Vegetal da Universidade Estadual de Londrina (UEL), para implementação do Programa de 

Melhoramento Participativo de Variedades de Milho Crioulo. Através deste programa vêm sendo 

trabalhadas 79 variedades de milho crioulo, através de variadas técnicas, algumas executadas na 

região pelos agricultores e agricultoras, e, outras, implementadas na Universidade pelos 

professores, estagiários, mestrandos e doutorandos. Por outro lado, evoluíram as conversações 

para o estabelecimento de parcerias com o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e o Centro 

Nacional de Pesquisa em Agrobiologia (CNPAB/Embrapa) – organismos estatais oficiais de 

pesquisa – visando desenvolver pesquisas em manejo ecológico de solos. Estas parcerias são 

fundamentais para que o Programa Paraná possa contar com o aporte de pesquisas básicas ligadas 

aos desafios técnicos que se originam nos sistemas de produção familiares nos estágios de 

conversão e de consolidação agroecológicas. 

Para assegurar a qualificação do trabalho nas comunidades, a AS-PTA e o Fórum regional 

continuam desenvolvendo um programa permanente de formação de agricultores e agricultoras, 

incluindo jovens rurais, articulado em 4 grupos temáticos: Manejo Ecológico de Solos, Recursos 

Genéticos, Agrofloresta e Desenvolvimento Rural Sustentado. O programa envolveu em 2.000 

120 participantes, com atuação na formação de outros agricultores e agricultoras, levando adiante 
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o trabalho de experimentação técnica e ação política. Cabe ainda ressaltar que a AS-PTA e o 

Fórum regional mantêm parceria com o Departamento Estadual dos Trabalhadores Rurais da 

Central Única dos Trabalhadores (DETR/CUT) no programa “Terra Solidária”, de formação de 

agricultores e agricultoras. O programa pensa a agroecologia como conteúdo permanente do 

currículo e certifica os formandos com diploma de supletivo de 1
o
 grau. Na região foram 

formadas 3 turmas, totalizando 110 participantes – a maioria jovens rurais. A Pastoral da 

Juventude Rural priorizou esta temática nas suas ações, tendo formulado uma proposta de 

currículo alternativo para o ensino de primeiro e segundo graus incluindo conteúdos da 

agroecologia e que vem sendo apresentado junto às instâncias municipais e regional de educação. 

A atuação regional em torno à valorização técnica e sócio-econômica dos recursos 

genéticos e da conservação da biodiversidade manteve-se em 2.000 fundamentalmente voltada 

para a promoção das feiras municipais e regionais de sementes. Das 3 feiras municipais 

organizadas no ano anterior, em 2.000 houve uma ampliação para outros municípios, totalizando 

9 feiras municipais realizadas – em Rio Azul, Rebouças, União da Vitória, Antônio Olinto, São 

Mateus do Sul, Palmeira, Irati, Bituruna e Cruz Machado – e a realização da I Feira Regional de 

Sementes, no município de São João do Triunfo. As feiras atraíram a participação direta de mais 

de 18 mil pessoas, mostrando ser esta uma atividade metodologicamente promissora por 

revitalizar as relações sociais entre as famílias e entre as comunidades, além de possibilitar a 

manifestação da diversidade cultural que marca a população regional, viabilizando o livre 

intercâmbio do potencial genético conservado nas comunidades. Por outro lado, as feiras 

permitiram, pela ampla participação das agricultoras, evidenciar e valorizar o decisivo papel das 

mulheres na preservação da biodiversidade genética nas explorações familiares, abrindo-se 

também para a abordagem de questões políticas inerentes ao tema, notadamente a temática dos 

organismos geneticamente modificados. 

Em relação ainda ao manejo da agrobiodiversidade, foram resgatadas pelos agricultores e 

agricultoras experimentadores 112 variedades de milho crioulo, 98 variedades de feijão, 10 

variedades de mandioca, 18 variedades de arroz, 8 variedades de batatinha, além de variedades de 

outras espécies. Estes resultados foram especialmente motivados pelas feiras municipais e 

regional de sementes. Do ponto de vista técnico e da amplitude, as atividades no campo do 

manejo da agrobiodiversidade são as mais desenvolvidas regionalmente devido a sua vinculação 

imediata com os interesses e o dia-a-dia das famílias, envolvendo indistintamente homens e 

mulheres agricultoras. Integra o programa um ciclo de atividades que dá conta de todo o processo 

de conservação e uso sustentado da agrobiodiversidade: resgate, avaliação, caracterização, 

multiplicação, beneficiamento e armazenagem, intercâmbio e formação de agricultores e 

agricultoras. As atividades técnicas são implementadas através de metodologias participativas e 

descentralizadoras, associadas à ação política das organizações locais e do Fórum regional. 

Foi iniciado no período o programa de rádio “Agroecologia”, gerado por um profissional da 

equipe da AS-PTA, que presta também assessoria a 5 STRs da região que mantêm programas de 

rádio. Ainda no campo da comunicação, têm sido publicados folhetos, boletins e cartilhas e são 

produzidos vídeos destinados a subsidiar o trabalho de agricultores e agricultoras que atuam 

como formadores junto às comunidades. 

Um ponto a destacar em 2.000 foi o salto qualitativo no processo político-organizativo 

alcançado pelos jovens rurais. Em agosto ocorreu, no município de Rebouças, o I Congresso da 

Juventude Rural do Centro-Sul do Paraná, reunindo 242 jovens que debateram temas específicos 

da juventude rural e de interesse da agricultura familiar, elaborando as diretrizes de sua atuação 

futura. Em novembro, foi realizada no município de Antônio Olinto a II Romaria da Juventude 

Rural, reunindo 4.500 jovens, com forte participação de mulheres. Ambos os eventos alcançaram 

ampla repercussão estadual com desdobramentos no nível nacional. Os jovens rurais do Paraná 
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constituem atualmente uma referência nacional para a atuação da Pastoral da Juventude Rural, 

tanto por sua capacidade mobilizadora, como por colocar na pauta de discussões questões 

estratégicas vinculadas ao modelo de desenvolvimento da agricultura, ao fortalecimento da 

economia familiar e à preservação de seus valores sócio-culturais. 

Apesar da expressiva e ativa participação das mulheres agricultoras no II Congresso da 

Agricultura Familiar do Centro Sul do Paraná, em 1.998, estas não conseguiram avançar sua 

articulação tanto quanto os homens e mulheres jovens. Apenas em União da Vitória as mulheres 

agricultoras se articulam no nível municipal, com o apoio do STR e da Emater. Essa situação foi 

debatida por ocasião do encontro regional do Fórum dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 

em novembro de 2.000, e algumas propostas foram aprovadas visando favorecer a rearticulação 

das agricultoras. Como decorrência, com o apoio da AS-PTA e através de uma ação conjunta da 

CUT Rural e do programa “Terra Solidária”, realizou-se um seminário regional sobre Relações 

de Gênero na Agricultura Familiar, que alcançou problematizar algumas questões relacionadas 

com a divisão técnica e econômica do trabalho nas explorações agrícolas, a partir de um enfoque 

de gênero. 

No plano técnico, os avanços conquistados vêm assegurando e impulsionando a produção 

competitiva em escala e de alta qualidade biológica de alimentos em geral (como feijão, batata, 

milho, cebola, hortigranjeiros), motivando novas comunidades e famílias a iniciarem o processo 

de transição para a agricultura ecológica. O desafio que se coloca como prioridade é a 

estruturação de organizações econômicas para o beneficiamento e acesso aos mercados, 

associado a um programa de formação na área de gestão e à consolidação das relações 

estabelecidas com universidades e instituições de pesquisa agrícola. 

A eleição de vereadores e, especialmente, a indicação de Secretários Municipais de 

Agricultura identificados com a promoção da agricultura ecológica em três municípios da região, 

abrem novas perspectivas para ampliar o raio de ação do programa local e seus impactos e 

avançar na construção e consolidação de políticas públicas municipais de promoção do 

desenvolvimento rural sustentado. 

Em agosto de 2.001 estará sendo realizado, no município de Irati, o III Congresso da 

Agricultura Familiar do Centro-Sul do Paraná. Para encaminhar este evento foi definida uma 

comissão organizadora que deverá elaborar o plano de trabalho de preparação e o programa do 

Congresso, a ser posteriormente apreciado e deliberado pelo Fórum. A preparação do evento 

deverá pautar as ações do Fórum regional e da AS-PTA durante todo o primeiro semestre do 

próximo ano. 

 

 

III. 3. Programa de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Local em Mirandiba 

- PE 
 

Foram iniciados em 2.000 dois estudos de avaliação sobre a incorporação pelos agricultores 

de Mirandiba de duas tecnologias voltadas para a segurança hídrica das famílias: um a respeito 

das cisternas de placas e o outro sobre as barragens subterrâneas. Os estudos foram motivados 

pela preocupação de identificar o potencial destas tecnologias para o manejo domiciliar de água e 

sua relação com a gestão comunitária das associações, sendo enfocados aspectos técnicos de 

construção e alguns impactos sociais. No caso do estudo a respeito das cisternas de placas, o 

primeiro passo do trabalho foi a produção de um mapa da localização das cisternas e a 

identificação das comunidades segundo os investimentos realizados, visando elaborar as bases 

para um programa municipal de cisternas que atinja todas as famílias da zona rural, ou seja 
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aquelas incluídas na chamada “demanda difusa de água”. O mapa apontou a existência de 

aproximadamente 250 cisternas de placas em funcionamento no município, distribuídas em 20 

pólos comunitários, estando mais concentradas em 4 deles. As cisternas construídas apresentam 

uma diversidade de capacidade de armazenamento de água. Aquelas com capacidade de 15.000 

litros são as mais adotadas pela sua adequação ao modelo local de cobertura das casas, onde se dá 

a captação da água. Com esta capacidade, a cisterna armazena e abastece para o consumo 

domiciliar (basicamente para beber e cozinhar) uma família média de 5 pessoas durante todo o 

ano, sendo que o período de maior demanda está compreendido entre os meses de julho e 

dezembro, quando a seca se intensifica no sertão. 

O estudo evidenciou ainda a necessidade de alguns ajustes técnicos no processo de 

construção das cisternas de placas (dimensionamento das calhas coletoras de água, adequações 

nas fôrmas das placas, etc.). Para o equacionamento destes e de outros problemas técnicos, têm 

sido encaminhadas atividades de capacitação destinadas aos agricultores e/ou construtores das 

cisternas. 

Do ponto de vista dos benefícios trazidos pela cisterna de placas, além, evidentemente, da 

segurança hídrica das famílias, um está relacionado à mulher trabalhadora rural. Na unidade 

familiar a função de suprir água para o consumo doméstico é de responsabilidade das mulheres, 

levando-as a grandes caminhadas no sertão em busca deste recurso. A existência de água próxima 

à casa reduz muito a penosidade do trabalho e libera a mulher para o envolvimento com outras 

atividades, como por exemplo, a participação comunitária (reuniões, atividades na igreja, etc.). 

Por outro lado, as cisternas significam autonomia das famílias em relação aos políticos locais que 

fazem da distribuição de água um instrumento de poder. 

Com relação às barragens subterrâneas, ao todo existem no município de Mirandiba 28 

delas, distribuídas em 10 pólos comunitários. O estudo feito indicou em termos de 

aproveitamento produtivo que as áreas das barragens têm sido utilizadas principalmente para 

incrementar a produção destinada ao consumo doméstico, através da instalação de hortas, 

reservas de espécies forrageiras (cana e capim-elefante), frutíferas (bananeira principalmente), 

cultivo de plantas medicinais, milho, feijão e batata-doce. 

As fortes chuvas ocorridas em 2.000 destruíram parte dos barramentos superiores das 

barragens. Este é um indicativo da necessidade de aprofundamento no campo técnico, 

principalmente relacionado ao dimensionamento dos barramentos superiores e sangradouros das 

barragens. 

Os dois estudos evidenciaram o forte interesse das associações e grupos informais de 

vizinhança na formação para gestão comunitária de fundos rotativos para construção de cisternas 

de placas e barragens subterrâneas. Em decorrência, intensificaram-se os intercâmbios entre 

comunidades e associações com diferentes níveis de experiência na gestão comunitária, 

envolvendo em torno de 10 associações. Este processo gerou fecundas referências, de tal forma 

que o estágio atual das associações envolvidas com fundos rotativos já lhes permite desempenhar 

atividades que antes eram atribuídas à AS-PTA. Através do processo de construção administrado 

pelas associações, no período foram construídas 15 cisternas de placas no pólo comunitário do 

Bola, 10 na comunidade Umburana D'água e 14 na comunidade Juazeiro Grande, todas 

executadas por pedreiros treinados no local. 

Numa estratégia integradora de manejo dos recursos hídricos, a disponibilidade de sementes 

adaptadas ao ambiente joga um papel crucial para a capacidade produtiva dos sistemas agrícolas. 

Em 2.000, as atividades relacionadas aos 6 Bancos de Sementes Comunitários (BSCs) em 

funcionamento no município de Mirandiba ganharam impulso. O processo de aquisição e 

distribuição das sementes ocorreu de forma descentralizada, mobilizando as associações e o STR 

local, com participação ativa das comunidades. Os bancos têm trabalhado com sementes de milho 
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e de diversas variedades de feijão. No último ano o total de sementes movimentadas nos 6 bancos 

foi em torno de 1.000 a 1.500 kg. Este foi o primeiro ano, desde que foram criados os bancos, que 

ocorreu uma colheita regular na região – nos anos anteriores a seca havia prejudicado os cultivos. 

Assim, praticamente toda a semente emprestada em 2.000 foi devolvida. A avaliação a respeito 

do funcionamento dos bancos é bastante positiva, não só pelos resultados alcançados, mas 

também pelo debate que se estabeleceu sobre o tema, criando um ambiente favorável para a 

formação dos agricultores e a formulação de propostas para a consolidação dos BSCs como 

instrumentos da política pública estadual. 

A AS-PTA manteve sua participação no Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM) 

de Mirandiba, cujos trabalhos ao longo do ano sofreram influência direta da disputa política 

municipal, polarizada por dois grupos antagônicos. A AS-PTA, em meio aos enfrentamentos 

ocorridos, articulou-se com as organizações dos agricultores para defender a valorização das 

comunidades como instâncias de decisão e orientação, com propostas referenciadas a três 

aspectos fundamentais: - destinação e distribuição dos recursos do Plano Operativo Anual do 

CDM em partes iguais entre os pólos comunitários, reforçando o sentido associativo na 

formulação de políticas públicas e favorecendo a organização comunitária; - discussão de todo o 

projeto nos pólos comunitários e distribuição dos recursos entre as associações do pólo, criando 

mecanismos de transparência e participação popular efetivos; - apresentação e discussão dos 

projetos no CDM, antes de sua aprovação, estabelecendo um controle da dominação política nas 

comunidades e aumentando a transparência e o controle social sobre os investimentos públicos. 

Ao longo do ano a AS-PTA participou de uma série de eventos relacionados ao 

fortalecimento da Articulação do Semi-árido Brasileiro (ASA), em particular do processo de 

mobilização social envolvendo a elaboração do Programa 1 milhão de cisternas (P1MC). A 

campanha em torno ao P1MC tem criado boas oportunidades de discutir as ações sustentáveis 

para o semi-árido expandindo o horizonte de irradiação das propostas que estão sendo 

experimentadas localmente, com acompanhamento da AS-PTA, tanto em Mirandiba como na 

Paraíba. A continuidade destas atividades em 2.001 tratará de remobilizar os estados e 

microrregiões para finalizar as diretrizes e definições metodológicas e operacionais de um projeto 

executivo, a ser apresentado a diferentes fontes de financiamento, vinculadas ou não ao governo 

federal. O Ministério do Meio Ambiente está financiando a formulação do projeto. 

 

 

IV. PROGRAMAS TRANSVERSAIS 
 

IV.1. Programa Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável 
 

O Programa de Políticas Públicas da AS-PTA tem por vocação dar organicidade e sentido 

propositivo à expressão pública da entidade nos diferentes espaços em que atua. De um lado, o 

programa trata da valorização das experiências concretas conduzidas pelos agricultores, captando 

nelas conteúdos e métodos para a formulação de políticas públicas; de outro lado, é o veículo de 

articulação da entidade com as dinâmicas sociais que promovem na sociedade o desenvolvimento 

rural sustentável e a agroecologia. 

O tema da preservação e manejo sustentado dos recursos genéticos tem constituído um dos 

eixos centrais da intervenção da AS-PTA no debate sobre políticas públicas. A entidade 

continuou integrando, em 2.000, a coordenação nacional da campanha “Por um Brasil livre de 

transgênicos” e orientou sua atuação na campanha para dois focos principais: em primeiro lugar, 

subsidiar com informações atualizadas e úteis o maior número possível de indivíduos e 
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instituições formadoras de opinião, de forma a ampliar a abrangência da campanha, qualificando 

a capacidade de intervenção e de influência social de distintos atores. Nesse sentido, tem sido 

produzido semanalmente um boletim informativo veiculado para aproximadamente 10.000 

destinatários. Uma das maiores preocupações da AS-PTA nessa iniciativa tem sido a 

apresentação de experiências alternativas exitosas de manejo de recursos, introduzindo assim 

referências técnicas e econômicas suscetíveis de conferir maior densidade ao debate. É o caso, 

por exemplo, de práticas já longamente difundidas de resgate, experimentação e melhoramento 

de “sementes crioulas”, a constituição de bancos de sementes comunitários, técnicas de plantio 

direto sem uso de herbicidas e outras práticas de manejo ecológico de solos. Em segundo lugar, a 

AS-PTA tem procurado valorizar sua diversificada experiência no campo técnico e sua 

capacidade de interlocução com as organizações dos agricultores nos níveis nacional, estadual e 

comunitário para aprofundar a informação e o debate crítico sobre os transgênicos no meio rural 

e, simultaneamente, ampliar o campo de apoio e de mobilização em torno à campanha. Dentre 

diferentes iniciativas tomadas, cabe destacar: 

- a inclusão pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) do 

tema transgênicos na pauta do Grito da Terra 2.000, evento de repercussão nacional que define os 

grandes temas anuais de luta dos trabalhadores rurais; 

- o apoio e estímulo à elaboração de propostas de leis municipais contra o cultivo e 

comercialização de transgênicos; 

- a elaboração em curso de uma cartilha para divulgação nacional e debates em meio rural, 

com o apoio da Contag, do MST, da CNBB e de organizações regionais e estaduais de 

agricultores. 

No campo dos recursos genéticos, cabe assinalar ainda exemplos de impactos fecundos a 

partir dos programas de desenvolvimento local. No programa local da Paraíba, a parceria da AS-

PTA com a Articulação do Semi-árido (ASA-PB) na disseminação dos Bancos de Sementes 

Comunitários traduziu-se numa participação ativa da entidade na formulação de um programa 

estadual de abastecimento de sementes de milho e feijão para pequenos agricultores. Em função 

disso, foram apoiados 220 bancos de sementes distribuídos em 55 municípios, com o 

envolvimento de 6.920 famílias. Simultaneamente, no contexto do programa local do Paraná, a 

realização de 9 feiras municipais e de uma feira regional de sementes em colaboração com o 

Fórum Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deu início à abertura de espaços 

massivos de intercâmbio da diversidade local de sementes e de mobilização dos agricultores em 

torno às políticas de segurança na área de sementes. 

Na temática dos recursos hídricos, a AS-PTA tem feito um esforço particular para a 

disseminação de técnicas de manejo descentralizado de água suscetíveis de fortalecer a segurança 

hídrica das populações no semi-árido. Nesse sentido, a entidade está participando de um macro-

programa de construção de cisternas pré-moldadas para captação de água de chuva, tecnologia 

muito barata e apropriável pelos beneficiários via auto-construção. As “cisternas de placas” 

foram identificadas e vêm sendo aperfeiçoadas e largamente difundidas pela AS-PTA e pelas 

entidades da Rede PTA do Nordeste desde o início dos anos 90. As iniciativas de lobby 

organizadas por ocasião da Conferência Internacional sobre Desertificação, realizada em Recife, 

resultaram no reconhecimento pelo governo federal das potencialidades da tecnologia para 

equacionar o problema crucial do abastecimento regular das populações pobres do semi-árido 

com água potável. Disso resultou a proposta de um projeto para a construção de um milhão de 

cisternas no Nordeste – “Programa 1 milhão de cisternas”. O Ministério do Meio Ambiente está 

financiando a formulação do projeto operacional e algumas iniciativas-piloto. A AS-PTA 

assumiu a responsabilidade pela assessoria de planejamento do programa, no qual estão 

envolvidas cerca de 300 entidades da sociedade civil da zona semi-árida do Nordeste. 
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A problemática da segurança alimentar foi também uma área significativa da atuação da 

AS-PTA no ano 2.000. A incorporação do tema da agroecologia, da agricultura sustentável e das 

metodologias participativas nas estratégias de segurança alimentar tem orientado a participação 

da entidade no Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A AS-PTA participou 

ativamente das iniciativas que levaram à criação de 12 Fóruns Estaduais de Segurança Alimentar 

e também das negociações com os governos estaduais que permitiram a constituição dos 

conselhos paritários estado-sociedade civil para orientar e executar, em parceria, os programas de 

segurança alimentar. Além da participação em diversos eventos regionais relacionados ao tema, a 

entidade – através do projeto de “agricultura urbana” no Rio de Janeiro – evoluiu bastante na 

construção de um enfoque próprio técnico e metodológico para mobilizar potencialidades de 

produção para autoconsumo em comunidades urbanas no quadro de estratégias locais de 

segurança alimentar e nutricional (ver cap. V.2.). 

No campo da influência sobre as políticas públicas, cabe finalmente assinalar que a 

constituição e fortalecimento das articulações e de ações em rede permanece como uma imagem 

de marca e preocupação estratégica da AS-PTA. 

No ano 2.000, a atuação institucional esteve fortemente dedicada à formulação e 

viabilização do projeto de realização do Encontro Nacional de Agroecologia (ENA). Decorrência 

direta dos resultados da avaliação conjunta da Rede PTA (1.998-99), o ENA deverá constituir a 

principal referência agregadora de um processo nacional de atualização, fortalecimento e 

ampliação de sinergias diversificadas entre diferentes setores da sociedade que atuam na 

promoção da agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável nas diversas regiões do país. A 

realização do ENA está prevista para junho de 2.002, no contexto dos debates para a eleição 

presidencial e da conferência Rio + 10. Um seminário preparatório do Encontro Nacional, a ser 

realizado em meados do próximo ano, reunirá cerca de 50 representantes de entidades nacionais, 

regionais e locais irradiadoras que se constituirão em comissão convocadora do ENA. Isso por si 

só já significa um enorme avanço da capacidade articuladora e integradora das entidades 

associadas à Rede PTA. 

A par dos esforços de articulação nucleados na preparação do Encontro Nacional, a AS-

PTA mantém inserção em diferentes espaços de debate e influência sobre políticas públicas, tais 

como: 

- representação no Conselho do Fundo Nacional para a Biodiversidade, ocupando 

atualmente sua vice-presidência; 

- representação junto ao Conselho Nacional Assessor da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa); 

- participação na coordenação do Projeto Brasil Sustentável e Democrático (PBSD); 

- a nível internacional, representação das ONGs no Consultative Group on International 

Agricultural Research (CGIAR) e no Global Forum for Agricultural Research (GFAR). 

 

 

IV.2. Programa Abordagem Participativa para a Promoção do 

Desenvolvimento Agrícola Sustentável 
 

Esse programa dedica-se ao desenvolvimento e à sistematização de abordagens 

participativas voltadas ao enfrentamento da problemática técnica em projetos de desenvolvimento 

agroecológico. 

Entre as diversas linhas de ação em curso, está a sistematização de experiências 

metodológicas dos programas locais da AS-PTA. 
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Neste sentido, foi elaborado, a partir da experiência participativa com recursos hídricos 

desenvolvida na região do Curimataú, em Solânea-PB, um documento relacionado à metodologia 

de Diagnóstico Rápido e Participativo em Recursos Hídricos (DRPRH), considerado como uma 

ferramenta para auxiliar na gestão comunitária da água em comunidades e unidades familiares no 

semi-árido nordestino. 

No âmbito do Projeto Plantas Nativas do Nordeste e do programa local da Paraíba, foram 

produzidos localmente vários documentos intermediários voltados para os aspectos 

metodológicos (diagnósticos participativos principalmente) referenciados à temática do uso 

sustentável das plantas nativas e, mais especificamente, das plantas medicinais. 

No programa local Centro-Sul do Paraná, foi desenvolvida uma metodologia para 

diagnóstico e monitoramento participativos da biodiversidade nos agroecossistemas. Esta 

metodologia tem como objetivo favorecer o planejamento, o monitoramento da conversão 

agroecológica dos agroecossistemas, bem como o resgate e o intercâmbio de recursos genéticos. 

É localmente conhecido como o “mapa da biodiversidade”. 

Com o apoio de pesquisadores do Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement (Cirad), da França, foi desenvolvida uma metodologia para 

diagnóstico participativo sobre manejo da biomassa nos agroecossistemas no programa local da 

Paraíba. Tem o objetivo de identificar as diferentes variantes de manejo da fertilidade nos 

sistemas agrícolas familiares. Referenciados a este tema, foram publicados, entre outros, os 

documentos "Fertilidade e agricultura familiar no Agreste Paraibano: um estudo sobre o manejo 

da biomassa" e "Organic matter management in family agriculture of semiarid Paraíba, Brasil". 

No âmbito da experimentação participativa, o processo de experimentação envolvendo 

agricultores vem sendo sistematizado a partir das práticas implementadas nos projetos e 

programas locais da AS-PTA. Foram produzidos textos a respeito e alguns dos quais foram 

publicados em diferentes veículos: revistas científicas, livros, etc. Nesta linha foi produzida uma 

sistematização a respeito do plantio direto sem herbicidas - "Desenvolvimento participativo de 

sistemas de plantio direto sem herbicidas voltados para a agricultura familiar: a experiência da 

região Centro-Sul do Paraná" (Participatory development of no-tillage systems without herbicides 

for family farming: the experience of the Center-South Region of Paraná) - publicada em 

periódicos nacionais e internacionais. Ainda foram produzidos os textos: "From maté 

extractivism to the regenerative management of Araucária forests" e "Experimentar com os 

agricultores: a experiência da AS-PTA na Paraíba". 

A AS-PTA tem sido convidada por diversas instituições a proferir palestras sobre suas 

experiências na área da experimentação participativa. Ainda neste campo, firmou um convênio 

com o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) para o desenvolvimento de um projeto voltado 

para o desenvolvimento de metodologias de experimentação envolvendo de forma ativa 

agricultores e experimentadores. 

No campo da formação de agricultores, a partir da realização, em novembro/99, no Paraná, 

do seminário interno sobre o tema, foram produzidos alguns textos intermediários para o debate 

interno e foi publicado um artigo que será veiculado nos anais do Seminário Internacional de 

Agroecologia, ocorrido em outubro/00, no Rio Grande do Sul, onde a experiência da AS-PTA, 

nesse campo, foi apresentada. Em 2.000, entre outros documentos produzidos a respeito, está o 

texto “Grupo de Agricultores Experimentadores: o manejo local da inovação no Agreste da 

Paraíba”. O programa local da Paraíba iniciará, no ano de 2.001, um programa de formação de 

agricultores com a perspectiva de aumentar a sua escala geográfica de atuação de 3 para 14 

municípios. Para tanto, no ano de 2.000 foram realizados 2 eventos de formação de lideranças no 

tema das políticas públicas com aportes significativos de ordem conceitual e metodológica do 

programa local do Centro-Sul do Paraná. 
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V. PROJETOS 
 

V.1. Projeto Plantas Nativas do Nordeste 
 

O Projeto Plantas Nativas busca priorizar os processos e dinâmicas locais, através de uma 

intervenção concreta de valorização das plantas nativas numa lógica de desenvolvimento 

agroecológico.  

O projeto possui dois grandes eixos de trabalho: o primeiro é a implementação de 

iniciativas locais de uso, manejo e preservação de plantas nativas. As atividades realizadas neste 

eixo de trabalho fazem parte de uma série de intervenções locais que visam fortalecer as 

organizações dos agricultores e suas famílias no sentido de capacitá-los para manejar de forma 

sustentável a biodiversidade, bem como formar um pensamento crítico sobre as formas de 

desenvolver uma agricultura familiar que resulte em produtos saudáveis, aumente a renda e 

melhore as condições de vida das famílias de comunidades rurais. As ações começam com uma 

leitura da situação local através de uma ferramenta específica, o Diagnóstico Participativo das 

Plantas Nativas. Este primeiro passo serve para identificar oportunidades de ação e para 

mobilizar as comunidades em torno do tema. O segundo eixo é a difusão ampla de informação 

sobre as plantas nativas. Como no primeiro, este também se inicia pelo conhecimento dos 

usuários e da demanda existente. Neste caso os usuários da informação são os atores 

denominados “intermediários” (que trabalham no campo, junto aos agricultores e agricultoras 

familiares). 

Em 2.000, uma das principais atividades implementadas contou com a participação de um 

pesquisador da Embrapa–Caprinos, do Ceará. Durante uma semana foram visitadas no Agreste e 

Cariri Paraibano áreas de exclusão de pastoreio (pequenos cercados que impedem o acesso de 

animais à pastagem) instaladas em propriedades de agricultores familiares, bem como algumas 

áreas de pastagens. A visita possibilitou um rico intercâmbio entre o conhecimento técnico 

científico e o conhecimento local, resultando na formulação de propostas de intervenção para 

recuperação de áreas de pastagens degradadas. Também foi possível esclarecer dúvidas técnicas 

relacionadas ao manejo das áreas de exclusão e aperfeiçoar a metodologia de acompanhamento 

dessas áreas, além de ser uma excelente oportunidade para envolver agricultores e técnicos de 

diferentes regiões (Norte da Bahia, Sertão de Pernambuco e Cariris Velhos, da Paraíba) com um 

interesse comum: buscar propostas ecologicamente sustentáveis para intervir na vegetação nativa 

da região duramente castigada pela forte pressão de exploração de seus recursos. A visita 

culminou com a realização de um seminário para aprofundar a discussão sobre várias propostas 

que haviam sido levantadas durante a semana. Participaram 60 pessoas entre técnicos, 

agricultores familiares, dirigentes sindicais, educadores populares, estudantes e professores das 

Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco (UFPB e UFPE). Durante a semana de 

trabalho foram visitadas 8 comunidades, ocorrendo o envolvimento de aproximadamente 100 

agricultores e agricultoras. 

Ao longo do ano foram montados 14 quintais (também chamados de hortas e faxinas), 

destinados ao cultivo de plantas medicinais e alimentícias, sendo 10 em comunidades rurais de 

Lagoa Seca e 4 no município de Solânea. Esta prática vem sendo considerada pelos agricultores e 

agricultoras como de grande importância para as famílias rurais pois, além da facilidade de 

acesso às plantas medicinais que estão disponíveis a qualquer hora, os quintais significam 

menores gastos com os “remédios de farmácia”. As atividades de implementação dos quintais 

foram realizadas através de mutirões organizados pelas comunidades, durante os quais foram 
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construídas as cercas, plantadas as primeiras mudas e definidas quais famílias se encarregariam 

de cuidar das plantas. Esta ação estimulou outras famílias a organizarem seus próprios quintais. A 

maioria adotou os dois princípios básicos: o cercamento da área e a utilização de água servida. 

Outras práticas agroecológicas têm sido identificadas, tais como a utilização de cobertura morta, 

sombreamento, quebra vento e adubação orgânica, e a diversificação de cultivos. Estima-se que 

cerca de 120 famílias estão sendo beneficiadas pelos quintais instalados durante o ano 2.000. 

Além das atividades citadas, ocorreram ao longo do ano inúmeras visitas de intercâmbios, 

entre comunidades dos municípios de Lagoa Seca e Solânea, principalmente, e entre 

comunidades de outros municípios da Paraíba e outros estados da região Nordeste. As 

experiências visitadas referem-se ao cultivo e manejo de plantas medicinais nos quintais 

familiares, experiências de recuperação de pastagens nativas degradadas, rearborização de 

propriedades com plantas nativas e exóticas, produção e distribuição de mudas de plantas para 

agricultores familiares, etc. As visitas têm como objetivo a capacitação e formação do maior 

número possível de agricultores e agricultoras, através de um processo dinâmico no qual são 

visualizadas e debatidas as experiências em curso. 

Neste projeto há um destaque especial para a participação das mulheres agricultoras. O 

envolvimento delas ocorre através de organizações próprias ou da agricultura familiar (Catequese 

Familiar, Grupos de Mulheres, Coletivo de Educadores Populares, Associações e STRs). Na 

divisão social do trabalho no interior da propriedade familiar tradicionalmente os quintais e áreas 

mais próximas à casa (hortas, pomares, galinheiros, etc.) estão sob a responsabilidade da mulher. 

No caso do projeto, muitas atividades estão diretamente relacionadas aos quintais domésticos e à 

variedade de cultivos que estes englobam em termos de plantas alimentares e de plantas 

medicinais, evidenciando a importância econômica desse setor de atividades para a composição 

da renda familiar. 

No campo da difusão ampla de informações sobre plantas nativas ocorreu a participação em 

feiras, nas quais foram vendidas ou doadas mudas de plantas nativas, fruteiras e plantas 

medicinais, entre outras. 

Ao longo do ano foram difundidos vários materiais. Entre eles, a cartilha “Um quintal com 

plantas medicinais é uma farmácia na porta de casa” foi distribuída para 183 organizações de 

trabalhadores, grupos de trabalho, igrejas, pastorais e organizações não-governamentais. A 

divulgação ampla de materiais, em nível nacional, faz parte da estratégia para irradiação das 

experiências acumuladas no nível local e regional. Além da cartilha, fichas de plantas medicinais 

elaboradas serviram de subsídio aos programas de rádio locais e outros materiais impressos sobre 

plantas medicinais e plantas forrageiras circularam entre técnicos que trabalham diretamente com 

agricultores. 

 

 

V.2. Projeto Agricultura Urbana no Município do Rio de Janeiro 
 

A participação da AS-PTA no Fórum Nacional de Segurança Alimentar, em particular nas 

atividades desenvolvidas no Rio de Janeiro, concorreu para que se fortalecesse na entidade a 

preocupação com a problemática da produção para autoconsumo na estratégia de segurança 

alimentar das famílias pobres residentes nas periferias urbanas. Dando encaminhamento a essa 

inquietação, no final de 1.999 a AS-PTA estabeleceu uma parceria com o Instituto Metodista Ana 

Gonzaga (Imag), para que em conjunto pudessem desenvolver um projeto de agricultura urbana 

em comunidades carentes situadas na periferia do município do Rio de Janeiro. 
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Ficaram definidos como eixos orientadores para o trabalho a promoção da segurança 

alimentar das comunidades, através do estímulo à produção alimentar para autoconsumo; a 

assistência técnica para o resgate e difusão de conhecimentos a respeito de plantas medicinais, 

visando a incorporação de práticas fitoterápicas pelas comunidades; e, por último, a 

sensibilização das populações locais para a problemática sócio-ambiental, estimulando-as para 

enfoques e práticas de convivência e de utilização harmoniosa e sustentada dos recursos naturais. 

Em 2.000 houve um investimento significativo na aproximação e sensibilização das 

comunidades com as quais havia potencial para desenvolvimento do projeto. Integraram as ações 

a experimentação e teste de vários instrumentos metodológicos para conhecimento das práticas 

de auto-abastecimento das famílias urbanas, da relação que estas têm com as plantas medicinais e 

das diferentes práticas adotadas no manejo dos quintais domésticos. Isso contribuiu para que a 

AS-PTA evoluísse na construção de um enfoque próprio técnico e metodológico para mobilizar 

potencialidades de produção para autoconsumo. O conjunto das informações levantadas forneceu 

elementos para que pudessem ser definidas as duas comunidades iniciais de intervenção: Vilar 

Carioca e Cantagalo. 

Definidas as comunidades, foram estreitadas as relações com as organizações locais, 

principalmente as associações de moradores, houve uma confirmação das três linhas de trabalho 

(segurança alimentar, plantas medicinais e educação ambiental) e foi encaminhada a realização 

de um diagnóstico participativo mais detalhado para que pudesse ser levantado um conjunto 

maior de dados das comunidades. 

A partir dos resultados obtidos até então, estão estabelecidas algumas prioridades para 

continuidade do projeto: a) aprofundamento do diagnóstico geral, uma vez que o diagnóstico é 

um processo dinâmico e contínuo; b) realização de diagnósticos temáticos; c) apoio às iniciativas 

espontâneas e inovadoras que surgem nas comunidades, relacionadas com segurança alimentar, 

plantas medicinais e meio ambiente, procurando enfatizar aquelas com potencial de irradiação 

(por exemplo, a construção de hortas familiares); d) apoio a grupos comunitários com trabalhos 

de plantas medicinais, principalmente na região de atuação do projeto no município do Rio de 

Janeiro; e) realização de atividades conjuntas com os parceiros nas comunidades (associações de 

moradores, igrejas, etc.). 

 

 

VI. SERVIÇOS DE APOIO 
 

VI.1. Centro de Documentação e Publicações 
 

A AS-PTA, desde 1.999, tem procurado avançar na sua elaboração a respeito de uma 

política de reestruturação do Centro de Documentação (CD), convertendo-o em um Centro de 

Informação (CI), com uma vocação mais ativa e propositiva, capaz de gerar e difundir 

informações técnico-metodológicas na área do desenvolvimento rural sustentável e da 

agroecologia. 

Algumas iniciativas reestruturadoras foram tomadas, dando encaminhamento ao objetivo de 

orientar o CD para responder às demandas surgidas do trabalho desenvolvido pelos programas 

locais e projetos da AS-PTA e pelos parceiros que atuam no campo da agricultura familiar, da 

agroecologia e do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, tem sido encaminhada a 

elaboração de dossiês bibliográficos temáticos que possam servir de subsídios principalmente aos 

técnicos que em seu trabalho estão em contato direto com as comunidades rurais e com os 

agricultores familiares. Entre os dossiês elaborados e divulgados, já foram contemplados diversos 
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temas: relações de gênero na agricultura familiar, impactos econômicos de inovações técnicas na 

agricultura familiar, crédito rural, manejo de solos, agroflorestação, agricultura urbana, etc. 

Por outro lado, entre as diversas demandas temáticas que têm sido apoiadas pelo CD através 

de seu acervo e sua estrutura está a campanha nacional “Por um Brasil livre dos transgênicos”, 

principalmente subsidiando-a na apresentação de alternativas agroecológicas aos transgênicos, 

veiculadas no boletim eletrônico semanal da campanha. 

No último período houve um investimento significativo na elaboração de um projeto 

estratégico de reestruturação mais ampla do CD. Integram o projeto, entre outras, iniciativas 

como a disponibilização via internet do acervo de publicações e material áudio-visual do Centro; 

a constituição de uma rede de pesquisadores e de agricultores-experimentadores para apoiar e 

subsidiar com informações sobre agroecologia e desenvolvimento sustentável os distintos setores 

que as demandem; a formação de um banco de experiências em agricultura ecológica, como 

suporte para referência e intercâmbio técnicos; organização e ampliação da videoteca da 

entidade; identificação e contato com centros de documentação na área do desenvolvimento rural 

com os quais o Centro de Informação da AS-PTA possa estar conectado, etc. Este projeto vem 

despertando interesse dos meios universitários e governamentais, com os quais estão sendo 

encaminhadas discussões e negociações no sentido de viabilizar a sua implementação. 

Nesta perspectiva do CD ir avançando como um centro de produção de informações, tem 

sido incorporada ao mesmo a gestão das publicações da entidade. Em 2.000 foi publicado um 

Catálogo trazendo o perfil das ONGs que atuam com desenvolvimento rural em todo o país – já 

encaminhando a proposta de constituição de bancos de dados -, além de terem sido editados e 

divulgados vários documentos e artigos, de caráter técnico e metodológico, conforme listagem 

anexa. 
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Anexo 1 

 

PUBLICAÇÕES, ARTIGOS E DOCUMENTOS 

DIVERSOS PRODUZIDOS 
 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1. ALMEIDA, Maria Paula C. & CORDEIRO, Angela. Bancos de Sementes Comunitários: 

contribuição para um sistema de seguridade da diversidade agrícola no semi-árido 

paraibano. Esperança: AS-PTA/PB, 2.000. 30p (versão preliminar). 

2. ALMEIDA, Maria Paula C. Bancos de semente e gestão da diversidade agrícola. 

Esperança/PB: AS-PTA/PB, 2.000. 4p. 

3. GONÇALVES, Rui M. A. Estudo sobre agricultura familiar e o crédito numa região do 

Agreste Paraibano – contribuição para a consolidação das modalidades de 

microfinanciamento rural alternativo no seio do Projeto Paraíba da AS-PTA (Solânea, 

Remígio e Lagoa Seca) – (versão preliminar). Rio de Janeiro: AS-PTA, 2.000. 80p. 

4. UMA ESTRATÉGIA agroecológica para o desenvolvimento rural no Estado do Rio de 

Janeiro – contribuição da AS-PTA (apresentada para o Seminário sobre Agroecologia e 

Políticas Públicas no Estado do Rio de Janeiro). Rio de Janeiro: 2.000, 4p. 

5. WEID, Jean Marc von der. Scaling up, and scaling further up: an evaluation and 

proposals for a 10 fold expansion of AS-PTA’s family-farmer agroecology program in 

Central-Sourthern Paraná, Brazil. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2.000. 11p. 

 

 

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS 

 

6. HAMILTON, Clare et all. Monitoramento participativo – coletânea de textos. Rio de 

Janeiro: AS-PTA; Londres/Inglaterra: IIED, 2.000. 159p. 

7. PETERSEN, Paulo F., TARDIN, José Maria and MAROCHI, Francisco. Participatory 

development of no-tillage systems without herbicides for family farming: the experience of 

the Center-South Region of Paraná. In ALTIERI, Miguel A. (org). Environment, 

Development an Sustainability – a multidisciplinary approach to the theory and 

practice of sustainable development. Holanda: Kluwer Academic Publishers, 1999. p. 235-

52. (Special Issue on Sustainable Agriculture, v.1, n
os

 3-4, 1.999). 

8. PETERSEN, Paulo F., TARDIN, José Maria and MAROCHI, Francisco. Participatory 

development of no-tillage systems without herbicides for family farming: the experience of 

the Center-South Region of Paraná. In ALTIERI, Miguel A. (org). New/old ways for 

meeting world food needs: combining agroecological principles with participatory 

processes (livro). 2.000. 

9. SABOURIN, Eric, SILVEIRA, Luciano M. da & SIDERSKI, Pablo. Grupo de 

Agricultores Experimentadores: o manejo local da inovação no Agreste da Paraíba. 

Esperança: AS-PTA/PB, 2.000. 

10. SIDERSKY, Pablo & SILVEIRA, Luciano M. da. Experimentar com os agricultores: a 

experiência da AS-PTA na Paraíba. In Metodologias de Experimentação com os 

Agricultores. Embrapa. Agricultura Familiar, n
o
 p. 33-57, 2.000. 
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11. WEID, Jean Marc von der. Scaling up, and scaling further up: an ongoing experience of 

participatory development in Brazil. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2.000. 3p. 

 

 

DOCUMENTOS TEMÁTICOS 

 

12. CATÁLOGO ONGs no Desenvolvimento Rural. Brasília: Nead; Rio de Janeiro: AS-PTA, 

2.000. 332p. 

13. HEREDIA, Beatriz Maria Alasia de. Perspectiva de gênero. Rio de Janeiro: AS-PTA, 

2.000. 45p. 

14. LIMA, Marcelino. Um quintal com plantas medicinais e uma farmácia na porta de casa: 

a experiência de Dona Maria do Carmo com o plantio e o uso de plantas medicinais. 

Recife: AS-PTA, 2.000. 9p. (Informações da Comunidade para as Comunidades). 

15. MELO, Maria Emília Aureliano de (Org.). Alimentos transgênicos: aliança internacional 

pela moratória. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll; Campanha por um Brasil Livre de 

Transgênicos, 2.000. 54p. 

16. MONTEIRO, Denis. Agricultura urbana. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2.000. 24p. (Informe 

bibliográfico temático – versão preliminar). 

17. PETERSEN, Paulo, TARDIN, José Maria & MAROCHI, Francisco. Do extrativismo da 

erva-mate ao manejo regenerativo da Floresta de Araucária. (Artigo atualizado 

apresentado no III Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais – Manaus-AM, 

novembro de 2.000). 

18. PETERSEN, Paulo, TARDIN, José Maria & MAROCHI, Francisco. Tradição 

(agri)cultural e inovação agroecológica – facetas complementares do desenvolvimento 

agrícola socialmente sustentado na região Centro-Sul do Paraná. Rio de Janeiro: AS-

PTA, 2.000. 

19. PETERSEN, Paulo, TARDIN, José Maria and MAROCHI, Francisco. From maté 

extractivism to the regenerative management of Araucária Forests. In Ileia Newsletter. 

Leusden/The Netherlands: Ileia, v.6, n
o
 3, p. 17-8, set. 2.000. 

20. SABOURIN, Eric, SILVEIRA, Luciano M. da, TONNEAU, Jean-Philippe & SIDERSKY, 

Pablo. Fertilidade e agricultura familiar no Agreste Paraibano: um estudo sobre o 

manejo da biomassa. Esperança: AS-PTA/PB, 2.000. 59p. 

21. WEID, Jean Marc von der. Agora, falando sério (artigo de opinião sobre transgênicos). Rio 

de Janeiro: Jornal “O Globo” – Setor Opinião – 19/12/2.000. 1p. 

22. WEID, Jean Marc von der. Prospects for agroecological natural resource management in 

the 21
st
 century. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2.000. 4p. 

23. WEID, Jean Marc von der. Transgênicos: os pingos nos ii (artigo de opinião). Rio de 

Janeiro: AS-PTA, 2.000. 1p. 

 

 

OUTROS 

 

24. A TRAÇA – folheto. AS-PTA/PR. Reedição, 2.000 (tiragem: 650 exemplares). 

25. ADUBOS verdes de inverno – produção de sementes na comunidade – folheto. AS-PTA/PR. 

Reedição, 2.000 (tiragem: 1.000 exemplares). 

26. ADUBOS verdes de verão – produção de sementes na comunidade – folheto. AS-PTA/PR. 

Reedição, 2.000 (tiragem: 1.000 exemplares). 
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27. APOSTILA para estudo - Jubileu da Agricultura Familiar 2.000: “Produzir o Alimento 

Sagrado e Viver em Comunhão”. União da Vitória/PR: AS-PTA; Diocese de União da 

Vitória, 2.000. 69p. (tiragem: 3.000 exemplares). 

28. BOLETIM INFORMATIVO “A horta de plantas medicinais no Sindicato de Lagoa seca. 

Farmácia viva e busca de conhecimento”. AS-PTA – Projeto Plantas Nativas, 2.000. 

29. BOLETIM INFORMATIVO “A multimistura é uma fonte de saúde”. AS-PTA – Projeto 

Plantas Nativas, 2.000. 

30. BOLETIM INFORMATIVO “Agricultores e agricultoras de Solânea e Lagoa Seca visitam 

Brejo da Madre de Deus em Pernambuco”. AS-PTA – Projeto Plantas Nativas, 2.000. 

31. BOLETIM INFORMATIVO “Agricultores experimentadores visitam a Embrapa de Sobral 

no Ceará”. AS-PTA – Projeto Plantas Nativas, 2.000. 

32. BOLETIM INFORMATIVO “João Ambrósio, da Embrapa Caprinos em Sobral, visita 

agricultores experimentadores do Agreste da Paraíba”. AS-PTA – Projeto Plantas Nativas, 

2.000. 

33. BOLETIM INFORMATIVO “Mulheres de Lagoa Seca visitam experiência de trabalho com 

Plantas Medicinais em Queimadas e Catolé”. AS-PTA – Projeto Plantas Nativas, 2.000. 

34. BOLETIM INFORMATIVO “Os grupos de catequese familiar de Solânea trabalham para 

melhorar a saúde das famílias de comunidades rurais”. AS-PTA – Projeto Plantas Nativas, 

2.000. 

35. BOLETIM INFORMATIVO “Treinamento sobre Criação Animal e Pastagem Nativa”. AS-

PTA – Projeto Plantas Nativas, 2.000. 

36. BOLETIM INFORMATIVO para as comunidades rurais do Agreste da Paraíba. Visita de 

intercâmbio sobre recuperação de pastagens degradadas e manejo de caatinga em 

propriedades familiares. AS-PTA/PB. 2.000. 

37. BOLETIM INFORMATIVO para as comunidades rurais do Agreste da Paraíba. Visita de 

intercâmbio à experiência com sementes no Sertão da Paraíba. AS-PTA/PB. 2.000. 

38. BOLETIM INFORMATIVO para as comunidades rurais do Agreste da Paraíba. Visitas de 

intercâmbio dos Grupos de Catequese da Paróquia de Solânea e da Comissão de Mulheres 

do STR de Lagoa Seca, em 2.000. AS-PTA/PB. 

39. BOLETIM INFORMATIVO para os Bancos de Sementes Comunitários. Análise da 

qualidade da semente para plantio. AS-PTA/PB. Fevereiro e novembro de 2.000. 

40. CALENDÁRIO “Agricultura familiar no Agreste Paraibano”. 2.001 (1p., il.). AS-PTA/PB; 

STRs de Lagoa Seca, Remígio e Solânea; Cepa; Catequese Familiar – Dezembro de 2.000. 

41. CARTILHA “Agricultura familiar de Lagoa Seca – conhecendo sua realidade”. AS-

PTA/PB. Reedição, março de 2.000 (tiragem: 2.000 exemplares) 

42. CARTILHA “Variedades de feijão e suas qualidades”. AS-PTA/PB. Reedição, novembro de 

2.000. 

43. CARUNCHO – folheto. AS-PTA/PR. Reedição, 2.000 (tiragem: 650 exemplares). 

44. CORDEL “História da agricultura no município de Lagoa Seca”. AS-PTA/PB. Março de 

2.000 (tiragem: 2.000 exemplares). 

45. EDIÇÃO de dois vídeos sobre “Área de exclusão de pasto nativo”. AS-PTA/PB. 2.000. 

46. INFORME sobre a visita ao Programa da AS-PTA no Paraná, Brasil – novembro/2.000. Por 

Miguel Altieri e Clara I. Nicholls. São Mateus do Sul; Irati; Marmeleiro (Comunidade Terra 

Vermelha). 2.000. 5p. 

47. NOTAS a respeito da política de informação, comunicação social e difusão da AS-PTA, Por 

Sílvio Almeida e Vera Lunardi. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2.000. 6p. 

48. OS RATOS – folheto. AS-PTA/PR. Reedição, 2.000 (tiragem: 650 exemplares). 
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49. RELATÓRIO da II Romaria da Juventude Rural – Diocese de União da Vitória – Região do 

Contestado, município de Antônio Olinto – “Jovem: você é digno desta terra; na Terra 

Sagrada garantimos nossa cidadania”. União da Vitória: AS-PTA/PR, 2.000. 

50. RELATÓRIO de atividades do Programa de Manejo da Água – Mirandiba e Paraíba 

(período maio/1999 a setembro/2.000), por Luís Cláudio Mattos. AS-PTA/PE, 2.000. 48p. 

51. REVISTA – subsídio para Encontros de Famílias - Jubileu da Agricultura Familiar 2.000: 

“Produzir o Alimento Sagrado e Viver em Comunhão”. União da Vitória/PR: AS-PTA; 

Diocese de União da Vitória, 2.000. 34p. (tiragem: 10.000 exemplares). 

52. VÍDEOS-PROCESSO (2) sobre “Manejo de pastagem nativa”. AS-PTA – Projeto Plantas 

Nativas, 2.000. 
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Anexo 2 

 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

 

 
 



Programa de Desenvolvimento Local da Paraíba 
 

 

 

 

Figura 1 - Grupo de agricultoras visitando quintal de plantas medicinais - 

Curimataú, município de Solânea. 

 

 

 

 

Figura 2 - Agricultores em atividades no Banco de 

Sementes Comunitário (BSC). 

 



 

 

 

Figura 3 - Agricultores de Lagoa Seca e Remígio, 

avaliando ensaio de variedades de batatinha - 

comunidade de L. de Gravatá, município de Lagoa 

Seca. 

 

 

 

 

Figura 4 - Agricultor discutindo a qualidade da alimentação animal - 

Curimataú, município de Solânea. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5 - Agricultor armazenando forragem para a época seca – Curimataú, 

município de Solânea. 

 

 

 

 

Figura 6 - Mutirão na agrofloresta de D. Cir - sítio Caiana, município de Remígio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 7 – Experimento de produção ecológica de hortaliças - L. do Gravatá, município 

de Lagoa Seca. 

 

 

 

 

Figura 8 - Agricultores preparando biofertilizante - L. do Gravatá, município de Lagoa 

Seca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 9 - Agricultor mostrando produção ecológica - sítio L. do Gravatá, município de 

Lagoa Seca. 

 

 

 

 

Figura 10 - Agricultores e agricultora em um roçado de mandioca plantada em área com 

práticas inovadoras de conservação dos solos (leirões atravessados) -sítio Xique-Xique, 

município de Remígio. 



Programa de Desenvolvimento Local do Centro-Sul do Paraná 
 

 

 

 

Figura 1 – Experimento de agricultor de produção ecológica de milho e feijão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Reunião de lideranças de agricultores para balanço da estratégia geral do 

trabalho e avaliação e planejamento de atividades para o ano 2001. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 3 – Feira Regional de Sementes organizada por organizações locais de 

agricultores e agricultoras com assessoria da AS-PTA – município de São João do 

Triunfo. 

 

 

 

 

Figura 4 – Detalhe de uma feira municipal de sementes. 



 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Celebração do Jubileu da Agricultura Familiar – Diocese de União da 

Vitória. 

 

 

 

 

Figura 6 – Agricultores-experimentadores em recursos genéticos visitando os 

laboratórios da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Implantação de campo de melhoramento genético de variedades de milho crioulo – 

município de Palmeira. 

 

 

 

 

Figura 8 – Viveiro comunitário de produção de mudas de erva-mate – município de  

Bituruna. 

 

 



 

 

 

Figura 9 – Agricultores-experimentadores testando 

herbicidas ecológicos. 

 

 

Figura 10 – Mutirão para fabricação de composto orgânico, localmente conhecido 

como “adubo da independência”. 



Programa de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Local 

em Mirandiba-PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultoras e agricultores de Lagoa Seca e Solânea conhecem o trabalho do STR 

de Brejo da Madre de Deus e da Associação Menonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultoras de Lagoa Seca e Solânea visitam o laboratório de fitoterápicos da 

Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Acompanhadas por um dirigente Sindical 

local, ouvem explicações, da farmacêutica responsável pelo laboratório, sobre a 

manipulação dos materiais vegetais usados para fazer remédios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultores de Solânea e Remígio participam da visita do Pesquisador Ambrósio 

Filho (EMBRAPA – Caprinos) ao Agreste da PB. Discussão sobre recuperação de 

pastagens degradadas no Curimataú de Solânea. Estiveram envolvidos nessa visita 

agricultores do Agreste de PE e técnicos do PATAC, SASOP e CECOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Gravataçu o agricultor Sizenando Batista expõe para Ambrósio Filho e demais 

participantes da visita, como ele tem enfrentado os problemas com erosão. 

Discutiu-se sobre a formação de bosques com plantas nativas e adaptadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Soledade (Sertão-PB) Agricultores e técnicos discutem com Ambrósio Filho as 

formas de manejo do Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) em consórcio com 

palma-forrageira (Opuntia sp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientados por Ana Paula e Anna Lawrence (Projeto Guias de Campo), técnicos da 

AS-PTA e animadores do CEPA fazem exercício de reconhecimento de plantas 

nativas forrageiras utilizando guias de identificação de plantas, durante o seminário 

sobre “metodologia de utilização de guias de campo de biodiversidade”. 

 



 

 

 Detalhe da utilização de guias de 

identificação de plantas nativas para 

reconhecimento e diferenciação de 

espécies nativas durante o seminário sobre 

“metodologia de utilização de guias de 

campo de biodiversidade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultor de Lagoa Seca expõe seu conhecimento sobre plantas medicinais durante 

o diagnóstico de plantas medicinais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultoras da Comissão de Mulheres do STR de Lagoa Seca discutem sobre os usos 

e formas de plantio das plantas medicinais levantadas durante o diagnóstico de plantas 

medicinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comunidade de Pedra Grande recebe a visita de P. Crane (Kew) e R. Allkin 

(CNIP/DFID), acompanhados por dois técnicos da AS-PTA, ao quintal de plantas 

medicinais na casa do Sr. Gilberto. 

  

 



Relatório de atividades do Programa de Recursos Hídricos desenvolvido em 

Mirandiba 

 

Recuperação do barramento superior de Barragem 

subterrânea - Pólo Ponta da Serra 



 

Figura 4 - Trabalho de grupo 

durante um encontro de jovens 

Figura 4 - Encontro de Jovens em 

Mirandiba 

Figura 4 - Ensaio da peça de teatro apresentada na noite do 

Agricultor, durante as festas de São João em Mirandiba  

Figura 4 - Dinâmica de grupo 

durante o encontro de jovens 



 

Figura 5 - Intercâmbio com agricultores do Ceará sobre aproveitamento sustentável de 

Barragens Subterrâneas 



 

Figura 6 - Encontro na associação de Ponta da Serra para discussão sobre o fundo rotativo das 

cisternas 



Figura 8 - Encontro de Planejamento no Pólo Juazeiro 

Grande 

Figura 7 - Encontro de Planejamento Participativo dos 

Recursos Hídricos - Pólo Bola  



Figura 9 - Missão de Agricultores de Remanso e Campo Alegre de Lurdes na Bahia visitam 

Mirandiba para conhecer experiências de convivência com o semi-árido 



Figura 10 - Encontro de formação para convivência com semi-árido em 

parceria com CECOR - Pólo Barreira 



Figura 11 - Curso 

de Bomba 

Anchieta  - Pólo 

Barreira 



 

 

Figura 13 - Planejamento da compra de sementes para formação 

dos bancos - Pólo Juazeiro Grande 

Figura 12 - Secagem de sementes devolvidas ao banco de sementes 

pelos agricultores - Pólo Barreira 




