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Este trabalho é fruto do projeto “Agricultura familiar e resiliência 
socioecológica às mudanças climáticas no Semiárido Brasileiro”, 
apoiado pelo Programa Semear (FIDA/IICA/AECID) dentro da 
categoria Estudos Temáticos. 

O Programa Semear é um programa de gestão do conhecimento 
para o desenvolvimento do tema e a promoção da convivência 
com o Semiárido, desta forma esta cartilha se alinha com esses 
objetivos.

Além disso, o projeto apoiado pelo Programa Semear contempla 
etapas de uma pesquisa de doutorado em curso, realizada por 
Marina Souza Dias Guyot, umas das autoras deste trabalho. Esta 
pesquisa de doutorado visa discutir a resiliência socioecológica  
da agricultura familiar às mudanças climáticas no Semiárido 
Brasileiro, partindo da hipótese de que sistemas agroecológicos 
contribuem para esta resiliência.

As motivações que originaram estes estudos e a presente cartilha residem 
no interesse dos autores sobre a agricultura familiar e a Agroecologia. 
No contexto atual de mudanças climáticas, nos perguntamos quais 
seriam os impactos destas sobre os/as agricultores/as familiares 
e quais seriam suas estratégias de adaptação, em especial, quais 
seriam as contribuições do enfoque agroecológico para que esses/as 
agricultores/as pudessem lidar com essas mudanças.

Como resultado desse estudo, foram produzidas duas publicações: 
a presente cartilha e um relato com os resultados da avaliação 
de 48 sistemas de produção com base em indicadores criados 
coletivamente (denominado “Agroecologia e resiliência às 
mudanças climáticas na agricultura familiar: Estudo de caso no 
semiárido da Bahia” – disponível digitalmente no link: https://
resiliencianosemiarido.wordpress.com).

Nesta cartilha, apresentamos e discutimos o método para a construção 
de indicadores de resiliência.

APRESENTAÇÃO

https://resiliencianosemiarido.wordpress.com
https://resiliencianosemiarido.wordpress.com
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sobre os conceitos envolvidos com a ideia de construção participativa 
de indicadores. Posteriormente, são apresentados princípios para 
a condução de processos participativos e os elementos básicos 
que compõe os mesmos. A seguir, são apresentados os métodos 
e ferramentas para a construção participativa de indicadores. Por 
fim, há um fechamento da cartilha com reflexões sobre o uso do 
conteúdo apresentado.

Deixamos aqui o convite que o/a leitor(a) passeie por estas páginas 
como quem colhe alimentos na roça, selecionando o que mais lhe 
agradar e o que mais fizer sentido. Depois cozinhe, fazendo seu 
próprio alimento. 

Esta cartilha pretende apresentar os métodos de construção 
participativa de indicadores de resiliência às mudanças climáticas. 
Ela pode ser utilizada pelo público em geral, mas acreditamos que 
ela possa ser especialmente útil para os profissionais envolvidos 
diretamente com agricultoras e agricultores familiares, bem 
como acreditamos que ela possa se interessante para os próprios 
agricultores e agricultoras familiares. 

 A ideia é que ao apresentar este método possamos contribuir 
para a discussão de COMO buscamos respostas aos desafios que 
nos são apresentados. No caso, focamos no tema das mudanças 
climáticas e no público de agricultoras e agricultores familiares, 
mas o coração desta publicação é discutir A FORMA com que 
construímos conhecimento com as pessoas.

Não temos a intenção de validar o método aqui apresentado como 
o método adequado à construção participativa de indicadores de 
resiliência às mudanças climáticas. Muito pelo contrário, somos 
partidários da criatividade, da inovação e da constante lapidação dos 
saberes. Nós mesmos nos baseamos em alguns trabalhos inspiradores 
e adaptamos, inventamos, refizemos ao nosso gosto, com as nossas 
habilidades e, especialmente, com o que sabíamos do contexto local.

A cartilha se inicia com breve discussão e contextualização sobre a relação 
entre agricultura familiar, mudanças climáticas e resiliência, bem como 

INTRODUÇÃO
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Clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem 
e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada 
região. Esses estados do tempo são determinados pelas condições 
de umidade, pressão atmosférica e a temperatura. 

Todas as atividades humanas têm estreita relação com o clima. Se 
há calor, nossos costumes de vestuário e atividades diárias serão 
diferentes daqueles de épocas ou locais nos quais faz frio, por 
exemplo. As condições de umidade ou seca também são variáveis 
que influem em muitas questões de nosso dia a dia.

Mas, sem dúvida, quando falamos de aspectos humanos, 
dificilmente há atividade mais vinculada ao clima do que a agricultura 
e a pecuária. Isso porque estas são atividades que lidam diretamente 
com a vida. E a existência da vida é ligada principalmente a questões 
como disponibilidade de água, oxigênio e nutrientes, que são 
diretamente influenciadas pelas condições climáticas.

Por essas razões é relevante e necessário discutirmos os possíveis 
impactos de mudanças climáticas previstas sobre a agricultura.

Essas mudanças poderão tanto ocorrer de forma permanente, ou 
seja, as condições de temperatura e umidade poderão se alterar 
permanentemente, como também poderão ocorrer eventos 
extremos pontuais, como inundações, furacões, entre outros.

No primeiro caso, as agricultoras e agricultores terão que se 
adaptar a uma nova condição climática de forma permanente. No 
segundo caso, um evento extremo pontual pode, dependendo de 
sua intensidade, provocar impactos tão profundos que também 
podem criar uma nova situação que exija a adaptação dos 
agricultores. Além disso, eventos extremos pontuais dificilmente 
estão desvinculados de mudanças permanentes no clima.

Essa adaptação será mais ou menos árdua dependendo do 
grau de resiliência desses agricultores e agricultoras. Resiliência 
é um termo que traduz a capacidade de resistir e se recuperar 
de uma situação difícil, como, por exemplo, das situações que as 
alterações no clima poderão promover.

No Semiárido, as previsões (que já estão sendo de fato observadas 
pelos agricultores) são de que a temperatura poderá se elevar 
e as distribuições de chuva se tornarão mais irregulares, com 
agravamento dos períodos secos.

Assim, se quisermos pensar estratégias de adaptação de agricultoras 
e agricultores às mudanças climáticas no Semiárido, é importante 
avaliar o grau de resiliência desses agricultores a essas mudanças, pois 
a partir dessa avaliação podemos saber o que deve ser fortalecido, 
desenvolvido, aprimorado.

Mas como fazemos essa avaliação? Como toda avaliação, esta 
também é uma avaliação que depende de indicadores. Indicadores 

AGRICULTURA FAMILIAR, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A IDEIA DE 
RESILIÊNCIA



14

ajudou a superar, o que lhes permitiu resistir em suas propriedades 
e em suas atividades produtivas.

Nesta cartilha, nos interessa especialmente discutir estas questões 
no âmbito da agricultura familiar, tanto por sua vulnerabilidade às 
condições climáticas, como por sua resiliência as mesmas.

Outro recorte de nosso trabalho refere-se à Agroecologia. 
Sistemas de produção agroecológicos podem ser considerados 
os mais adequados à agricultura familiar no que se refere ao 
enfretamento das mudanças climáticas, uma vez que esses 
sistemas apresentam elementos que potencialmente produzem 
alta resiliência sócioecológica às mudanças no clima.

nada mais são do que os elementos que, quando observados, 
podem nos dizer algo sobre a situação daquilo que está sendo 
avaliado. Se avaliar a saúde de uma pessoa, um determinado exame 
que contém alguns indicadores, como número de plaquetas, por 
exemplo, poderá me dar um visão mais apurada da situação da 
saúde daquele indivíduo.

Existem inúmeros indicadores de sustentabilidade e até de 
resiliência já desenvolvidos para trabalhar com comunidades 
rurais. Acreditamos que esses indicadores até podem ser úteis, 
mas partimos do princípio de que não é possível avaliar a resiliência 
de comunidades humanas sem que as pessoas das comunidades 
em questão construam os indicadores que serviram de base para 
a avaliação de sua resiliência.

Isso porque são as próprias comunidades que compreendem com 
profundidade o contexto e os desafios climáticos do território 
em que vivem; são elas que sentem as alterações no clima e que 
desenvolvem estratégias de adaptação.

Outra pergunta que surge é: como avaliar a resiliência a mudanças 
climáticas, se elas ainda estão acontecendo? Ou seja, como posso 
avaliar a capacidade de um agricultor ou uma agricultora de resistir 
e se recuperar de alterações no clima, se essas alterações ainda 
não ocorreram de forma que, de fato, possamos afirmar que é uma 
alteração definitiva no clima e não apenas um evento pontual?

O que podemos fazer é avaliar como esses/asagricultores/as 
lidaram com eventos climáticos extremos no passado, o que os 
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Para responder essas perguntas, primeiro é necessário falar de um 
risco e de um sonho. O risco da inovação. Construir indicadores 
participativamente, ou construir soluções, ideias, qualquer coisa 
participativamente é inovador, e a inovação causa estranhamento, 
resistência e incômodo. Isso porque ela tira as coisas do lugar 
antigo e a poeira aparece, questionando o estado das coisas. 

Mas faz sentido correr esse risco por uma razão valiosa: o sonho 
possível de transformação, cuja concretização está em processo. 
Um sonho que não é ingênuo, de muitos sonhadores que e anunciam 
essa realidade como mutável a partir da participação de quem faz 
parte dela.

A ciência Positivista foi transformada em uma única forma de 
conhecimento válido, por questões políticas e econômicas que 
privilegiam o desenvolvimento tecnológico. E essa ciência, que 
sem dúvida proporcionou muitos avanços para a sociedade, está 
em crise, pois também criou muitos problemas, dos mais variados 
tipos: do uso de fertilizantes tóxicos aos problemas de saúde pública, 
dos problemas éticos das sementes transgênicas aos impactos 
ambientais das grandes usinas de energia. Nós, seres humanos de 
todo o planeta, estamos mergulhados em desafios complexos sem 
precedentes. Começa a ficar claro e necessário reconhecer que a 
transformação, o bem-estar, a felicidade dependem da construção 
de conhecimentos que estão para além do conhecimento científico.

Em primeiro lugar, o que são esses indicadores de resiliência a mudanças 
climáticas? São elementos presentes na propriedade ou práticas que 
permeiam o dia a dia dos agricultores e agricultoras, que indicam 
uma melhor convivência com o clima semiárido, que podem indicar 
também uma melhor convivência com as mudanças climáticas. 
Sem esses elementos, determinada família teria menos qualidade 
de vida diante dos desafios impostos pelo clima. 

Por exemplo: uma família que tem água potável armazenada 
e disponível em quantidade vive melhor no clima semiárido, 
ou seja, a presença de água armazenada na propriedade ou 
comunidade é um indicador de convivência com o Semiárido 
e um possível indicador de resiliência às mudanças climáticas. 
Outro exemplo: uma família que acessa informações sobre 
manejo, produção, comercialização, em grupos da comunidade, 
convive melhor com o clima semiárido e com as mudanças 
climáticas. Ou seja, a participação dos integrantes da família em 
espaços de diálogo e informação é um indicador de convivência 
com o Semiárido e com as mudanças climáticas.

Quem, melhor do que os agricultores e agricultoras, para trazer 
esse conhecimento à tona? Para dizer o que é importante para 
a vida deles/as ser melhor?

Como produzir conhecimento a partir de uma realidade que 
a pesquisadora ou pesquisador não vivencia na prática?

PORQUE A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE INDICADORES?
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Construir indicadores participativamente privilegia os caminhos 
de encontro entre os diferentes tipos de saberes, ressaltando 
a relevância de cada tipo para construirmos sociedades mais 
sustentáveis e mais felizes. Uma premissa básica deste trabalho é: do 
diálogo e do encontro entre diferentes saberes é que emerge um 
conhecimento realmente transformador.

Outra vantagem dessa construção participativa é que o método 
em si funciona como um processo de desenvolvimento, onde 
os envolvidos, através de ferramentas de diálogo, visualizam 
seus próprios conhecimentos e os fortalecem através das trocas 
estabelecidas. O conhecimento emerge e é consolidado a partir 
de um método flexível e da história e experiência dos agricultores.

Mudança socioambiental só se constrói coletivamente. A participação 
é poderosa, e é necessário constantemente criarmos e recriarmos 
maneiras de promovê-la. Mas se por ventura o objetivo não for 
mudar as coisas de lugar e limpar a poeira, inclusive das mentes e 
dos corações, não se arrisque! A participação promove a mudança.
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ACOLHIMENTO, CONFIANÇA E INSPIRAÇÃO

A criação de uma atmosfera acolhedora e inspiradora, bem 
como a organização de um espaço físico que proporcione 
a interação e o diálogo, tornam-se tarefas fundamentais para 
atingir os objetivos do processo participativo. Para que as pessoas 
se entreguem e contribuam colocando seu potencial a favor do 
processo, é fundamental que se sintam acolhidas, à vontade 
e inspiradas para o novo.

A criação dessa atmosfera e desse espaço acolhedor e inspirador 
fica por conta da criatividade do anfitrião/facilitador do processo, 
mas é importante dizer que tudo isso deve ser planejado com 
antecedência, e deve ser dado tempo e espaço para a criação 
desses elementos que permearão todo o processo.

Nesse processo de co-criação, é comum e desejável que haja  
o compartilhamento de histórias de vida, de saberes e de pontos 
de vista. Para chegarmos a esse ponto, de um livre fluxo de 
conversas e trocas, torna-se fundamental a construção de relação 
de confiança e de motivação.  

Todos nós gostamos de nos sentir bem-vindos. O que  
o anfitrião/facilitador pode fazer para que cada participante 
sinta-se bem-vindo? Todos nós gostamos de ser reconhecidos. 
O que o anfitrião/facilitador pode fazer para que cada 

participante sinta-se reconhecido? O conforto e a beleza são 
elementos fundamentais para o acolhimento. O que é possível 
preparar para que cada um sinta-se confortável e inspirado com 
mimos que tornam o ambiente mais bonito e artístico?

A forma de lidar com tempo deve estar conectada com as 
necessidades dos participantes. É interessante, ao início de 
cada dia de trabalho, construir acordos coletivos que exponham 
limitantes de tempo e outras questões importantes para o bom 
funcionamento do processo, levando em consideração as condições 
e necessidades dos participantes.

Nesse sentido é interessante também pensar em curtas atividades 
de integração e descontração, conhecidas também como 
“quebra-gelo”, que permeiem todo o processo. Existem muitas 
atividades que proporcionam a integração, a construção de laços 
de confiança e a descontração. Essas atividades são valorizadas 
pelo grupo, já que proporcionam bem-estar e trabalham o tema 
em questão de uma forma lúdica, o que possibilitao despertar de 
boas emoções.

Igualmente importantes são os momentos de pausa. A pausa para 
as refeições e lanches, bem como para “respirar” e descansar do 
processo são fundamentais para o bom andamento do mesmo. 
Uma agenda apertada pode dar a impressão de há muito conteúdo 

PRINCÍPIOS PARA A CONDUÇÃO DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS
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e que isso é bom, mas, na prática, é preferível sintetizar conteúdos 
e priorizar os momentos de pausa. Afinal, já é sabido que é na 
pausa que digerimos o que aprendemos.

CONVERSAS SIGNIFICATIVAS EM GRUPO

Conversas significativas em grupo trazem à tona ideias coletivas 
para o mapeamento e diagnóstico de determinada situação 
e para a transformação e solução de problemas, e a sabedoria 
para superar os desafios colocados se torna disponível quando 
conversamos em conjunto. Existe uma sabedoria que se encontra 
apenas no coletivo.

Nesta cartilha apresentamos ferramentas que promovem conversas 
significativas. Elas partem de questões-chave, elaboradas a fim de 
despertar atenção, curiosidade, gerar um convite para a criatividade 
que proporciona a troca de ideias e experiência entre os participantes, 
com atenção para que haja uma participação bem distribuída 
das falas. Nessa movimentação simples e conhecida por todos 
nós, emergem, surgem tesouros que dificilmente surgiriam em 
processos expositivos, como palestras ou reuniões convencionais, 
onde a fala se concentra em poucas pessoas.

Mas nem todas as conversas são necessariamente significativas, 
pois para que essa qualidade aconteça é preciso que todos os 
participantes reconheçam o tema e o foco como importantes para 
as suas vidas e se responsabilizarem pelo processo, inclusive de 
colher os frutos da conversa, registrando e compartilhando para 
o grupo maior.

COMPARTILHAMENTO DO PROPÓSITO 

O sucesso do processo depende de que as pessoas se identifiquem 
com os objetivos e propósitos do mesmo, ou seja, o propósito do 
processo deve estar conectado com os propósitos dos participantes, 
deve ser importante para a vida das pessoas. A enunciação dos 
motivos, ou do grande porquê, é primordial. Explorar como esse 
motivo está relacionado com o contexto também é primordial, 
pois é material para a conexão dos participantes com a proposta. 
Quando o objetivo está claro ele funciona como um norte, como 
um imã.

Cabe também a enunciação da programação e dos resultados 
possíveis, como forma de estímulo.
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FLEXIBILIDADE COM A FORMA

As ferramentas aqui apresentadas objetivam proporcionar trocas 
para gerar informações e construção participativa de indicadores. 
É importante que o propósito seja maior que as ferramentas. Não 
se prender a elas quando por ventura elas não tiverem trabalhando 
a favor do propósito, reinventá-las e adaptá-las a contexto local, 
ter em mente que elas serão usadas enquanto forem úteis para 
alcançar os objetivos, são dicas para o sucesso do encontro.

DIVERSIDADE

Quanto mais diverso for o público, melhores serão os resultados 
do processo. Com mais diversidade o grupo apresenta diferentes 
visões e perspectivas de uma mesma situação, o que contribui para 
a criação de um quadro mais completo. Com mais perspectivas 

diferentes é possível obter mais informações sobre o que está em 
jogo para construir melhores entendimentos e decisões. 

Dentro de uma comunidade ou propriedade, por exemplo, a mulher, 
o jovem e o homem têm diferentes vivências, necessidades 
e histórias. Se queremos visualizar com clareza a questão da 
convivência com o clima, as situações complexas e desafios 
envolvidos, é nítida a importância de levar todas essas visões em 
consideração, para construir e/ou registrar soluções ou inovações. 

Questões importantes podem deixar de ser acessadas ou ignoradas 
a partir da estreita perspectiva individual ou de determinado 
gênero e/ou faixa etária. Quando os participantes do processo são 
representantes de diferentes localidades, gêneros, faixas etárias 
etc., essa diversidade se encontra em um espaço de diálogo 
proporcionado pelas ferramentas aqui apresentadas, e as questões 
e informações que até então estavam restritas a determinado 
público são compartilhadas e se tornam óbvias e importantes  
para todos.
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PLANEJAMENTO

Como qualquer atividade, em especial atividades que envolvem 
processos participativos, a etapa de planejamento é considerada 
crucial. O planejamento deve definir diversas questões, são elas: 
tempo da atividade, equipe necessária, recursos necessários, 
local, cronograma de ações pré-atividades, divisão de tarefas, 
alimentação e hospedagem do público (quando necessário), 
objetivo das subatividades, especificação dos métodos e ferramentas.

Idealmente, o planejamento deve ser feito por toda a equipe que 
estará envolvida na atividade. Além disso, o planejamento deve 
ser feito com tempo de antecedência suficiente para que todas as 
tarefas possam ser executadas sem atropelos antes da atividade em si.

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS

Na experiência aqui compartilhada, a definição dos métodos 
utilizados na atividade foi baseada em referências de trabalhos 
similares e na adaptação criativa dos métodos utilizados nessas 
referências para o contexto local e para as habilidades e conhecimento 
da equipe em questão.

Consideramos que a referência de outros trabalhos similares 
sempre pode ser inspiradora e, inclusive, pode nos fazer ampliar 
o olhar sobre os métodos que pretendíamos utilizar. Assim, 

uma etapa importante da definição dos métodos é a leitura de 
trabalhos e a conversa com outros profissionais que se relacionam 
com o tema a ser desenvolvido.

Depois de já ter feito uma boa colheita de inspirações através 
dessas referências, deve-se realizar um trabalho de lapidação 
dos métodos a partir do que se conhece do contexto em que os 
métodos serão utilizados e a partir dos conhecimentos e habilidades 
da equipe em questão.

Desse modo, conhecer minimamente o contexto local é fundamental 
para uma boa definição dos métodos. Não se recomenda definir 
métodos sem uma primeira imersão no contexto local, pois é 

ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO
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apenas através da vivência da realidade que se poderá captar elementos como universo 
simbólico, estratégias de comunicação, perfil do público, entre outros. Esses elementos 
da realidade permitirão que os métodos definidos previamente sejam adaptados 
para o contexto local.

Além disso, é importante levar em conta os conhecimentos e habilidades da equipe que 
realizará a atividade, pois de nada adianta escolher métodos que pareçam incríveis se a equipe 
em questão não se sentir confiante e capaz em colocá-los em prática.

ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS

A partir da definição dos métodos, deve-se refletir sobre a necessidade de ferramentas. 
Como abordaremos mais para frente, na experiência aqui compartilhada, trabalhamos 
com alguns mapas e linha temporais. Normalmente, esses métodos são desenvolvidos 
através de desenhos, mas nós optamos por desenvolver algumas ferramentas, que 
permitiram otimizar o tempo de execução do método. Além disso, esses materiais 
teriam a função de adicionar elementos lúdicos aos métodos, como estratégia de promover 
o envolvimento das agricultoras e agricultores na atividade.

De fato, os elementos lúdicos propiciaram tanto a otimização do tempo quanto um ótimo 
nível de envolvimento dos participantes. Sugere-se que sempre que possível a ludicidade 
seja inserida nas atividades de construção participativa de conhecimentos.
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PREPARAÇÃO DA EQUIPE

Considerando o trabalho em pequenos grupos, precisaremos de 
1 pessoa da equipe para cada 5 participantes. Assim, o número de 
pessoas da equipe dependerá do número total de participantes.

Depois de definida a equipe, é preciso dedicar algum tempo para 
a preparação da mesma. O preparo da equipe pode ser encarado 
como a alma do trabalho, pois de nada adianta 1 membro da 
equipe estar imbuído dos objetivos do trabalho, se na prática essa 
pessoa estará em contato com apenas 5 participantes da atividade. 
É necessário que todos os membros compartilhem os objetivos, 
o domínio dos métodos e o compromisso com os resultados.

A preparação da equipe pode ser feita de diversos modos, mas 
deve haver ao menos um momento de contato com os objetivos 
do trabalho, os objetivos de cada método empregado e um 
momento de simulação dos métodos. 

Essa etapa deve ser realizada com algum tempo de antecedência 
em relação à oficina, pois normalmente surge a necessidade de 
ajustes a partir da simulação dos métodos.

É útil a elaboração de um guia simples para a equipe com o passo-
a-passo de cada método.

DIVISÃO EM PEQUENOS GRUPOS

Grande parte dos métodos aqui apresentados foram utilizados em 
pequenos grupos. Para que seja possível dividir os participantes 
em pequenos grupos é preciso que se tenha equipe suficiente para 
que cada pequeno grupo conte com um facilitador e é preciso ter 
ferramentas para cada grupo. 

As vantagens de trabalhar em pequenos grupos (de até 5 pessoas, 
fora o facilitador) são inúmeras: ocorre um maior aprofundamento 
nas questões trabalhadas, favorece expressivamente a participação 



23

de todos, é mais dinâmico (menos cansativo), favorece trocas entre 
os participantes, dentre outros. Além disso, no caso específico de 
construção participativa de indicadores, a divisão permite verificar 
posteriormente a repetição de temas entre grupos, o que ajuda 
a identificar indicadores.

Sabendo disso de antemão, é possível dimensionar a equipe e produzir 
ferramentas em número suficientes para que se possa trabalhar em 
pequenos grupos.

COMPARTILHAMENTO

Quando trabalhamos em pequenos grupos, é importante 
contarmos com momentos de compartilhamento entre todos 
após as atividades desenvolvidas em pequenos grupos. 
O compartilhamento é um momento rico para identificar 
similaridades de questões entre os grupos, bem como as 
especificidades. Além disso, o compartilhamento permite trocas 
produtivas entre os participantes.

AVALIAÇÃO

A avaliação do processo como um todo e, eventualmente, de 
etapas dos processos, quando o processo é longo, é um elemento 
fundamental para o sucesso do trabalho e alcance dos resultados 
almejados.

A avaliação permite que informações que ainda não haviam sido 
expressas o sejam, permite a verificação de quais pontos do 
planejamento estão funcionando e podem se continuados, o que 
precisa ser revisto e ainda reforça os vínculos de confiança tão 
necessários aos processos participativos.

O cronograma deve contemplar um período de avaliação 
suficiente para que todos possam se expressar e é recomendável 
que se defina como se dará a avaliação, ou seja, qual método de 
avaliação será utilizado.
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Este capítulo apresenta o passo-a-passo dos métodos utilizados no projeto “Agricultura familiar e resiliência socioecológica às mudanças 
climáticas no Semiárido Brasileiro” para a construção participativa de indicadores de resiliência às mudanças climáticas.

Essas atividades buscaram captar quais elementos, práticas e relações são favoráveis ou prejudiciais para a convivência com o Semiárido, 
em especial para conviver com os períodos secos.

A partir dessas informações puderam ser identificados os elementos que são potenciais indicadores de resiliência às mudanças climáticas, 
a partir do que foi considerado relevante para as agricultoras e agricultores participantes do processo.

Os métodos descritos abaixo foram utilizados em oficina de 2,5 dias com 19 agricultoras/es dos municípios de Remanso, Pilão Arcado, 
Campo Alegre de Lourdes e Casa Nova, conforme cronograma abaixo:

MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA A CONSTRUÇÃO 
PARTICIPATIVA DE INDICADORES DE RESILIÊNCIA

1º DIA 2º DIA 3º DIA

9h-10h – Introdução
8h-9h – Compartilhamento dos mapas das 
relações

8h-9:30h – Validação dos indicadores

10h-12h – Mapa da Propriedade 9h-10h – Mapa da Paisagem 9:30h-10h – Pausa

12h-14h – Almoço 10h-10:30h – Pausa 10h-12h – Validação dos indicadores

14h-15:30h – Compartilhamento dos mapas das 
propriedades 

10:30h-12h – Compartilhamento dos mapas das 
paisagens

12h-13h – Avaliação e fechamento

15:30h-16h – Pausa 12h-14h – Almoço

13h – Almoço
16h-17:30h – Mapa de Relações 14h-16h – Linha do Tempo

17:30h – Fechamento do dia

16h-16:30h – Pausa

16:30h-18h – Calendário Anual 

18h – Fechamento do dia
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É importante dizer que o cronograma inicial continha algumas 
pequenas diferenças em relação a este. Ele foi alterado, pois 
algumas atividades duraram mais que o previsto e também por 
atrasos no início em função de logística, no entanto isso não 
impactou o resultado do trabalho. Consideramos relevante 
contar com certa flexibilidade para alteração do cronograma 
quando necessário. Em especial com público do meio rural, os 
deslocamentos nem sempre saem como previsto e atrasos são 
perfeitamentecompreensíveis. Assim, sugerimos que, ao montar 
o cronograma, sejam previstas algumas “folgas”, a fim de que 
ajustes possam ser realizados sem comprometer os objetivos 
do trabalho.

O CONJUNTO

Para todas as atividades apresentadas a seguir foram elaboradas 
ferramentas lúdico-didáticas, que foram dispostas em conjunto 
em um balaio (cesta típica do nordeste), conforme a figura acima. 
Cada saquinho de chita apresenta os materiais necessários para 
a realização de cada atividade e os rolos de chita (que são de um 
lado chita e do outro feltro marrom para simbolizar o solo – como 
o tecido abaixo da cesta) são utilizados em algumas das atividades, 
conforme será explicado mais adiante.

Os materiais utilizados são de baixo custo e fáceis de encontrar (fora 
o balaio), justamente para poder inspirar os leitores deste trabalho 

ESTADO
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a replicarem/adaptarem esses materiais em seus trabalhos e para 
incentivar a criatividade na elaboração de ferramentas.

O uso de chita e do balaio teve a intenção de dialogar com 
o universo simbólico do público em questão. Sugere-se que 
exista o cuidado em buscar e traduzir fisicamente nas ferramentas 
esses elementos, pois eles ajudam a despertar o sentimento de 
pertencimento tão necessário aos processos participativos.

MAPA DA PROPRIEDADE

Objetivo: Compreender os elementos, práticas e papéis dentro 
das propriedades rurais considerados elementos de ajuda para 
lidar com eventos climáticos adversos. No caso do estudo em 
questão, o foco era identificar o que contribui para a convivência 
com as condições climáticas do Semiárido, em especial nos 
períodos secos, já que as previsões indicam que as alterações 
climáticas na região se darão agravando os períodos secos.

Número de participantes: Até 5 participantes por grupo + 1 facilitador

Materiais necessários:

j Tecido (1,2m X 0,9m) + tecido adicional (0,7m X 0,5m) – que 
representarão a base da propriedade (fundo da foto)

j Desenhos – para a realização do projeto, elaboramos alguns 
desenhos que representavam os elementos mais comumente 
encontrados nas propriedades rurais da região (Anexo 1).  
A existência de desenhos prontos contribui para a otimização do 
tempo, além de ser um elemento lúdico que promove o envolvimento.

j Papéis em branco – é importante ter disponíveis papéis 
em branco nos quais elementos não representados nos desenhos 
prévios possam ser incluídos ao longo da atividade.

j  Linhas – diferentes tipos de linhas podem ser usados para 
representar: estradas, rios, cercas, entre outros.

j  Canetas – para escrever nos papéis em branco.

j  Tesoura – para contar linhas.

j  4 Cores de botões – para representar homem, mulher, 
jovem do sexo masculino, jovem do sexo feminino.
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j  Lacinhos – para representar o que ajuda a lidar com 
adversidades no clima.

j  Legenda – é importante criar uma legenda com o 
significado que cada material disponível terá na representação da 
propriedade.

j  Ficha de sistematização da atividade – documento (Anexo 
2) impresso para sistematização das informações pelo facilitador.

j  Flip chart – para sistematização de informações.

Tempo de duração: 3h30min 

j  50 min. Construção do mapa (1º ao 6º passo)

j  20 min. Contribuição dos outros agricultores (7º passo)

j  20 min. Definição de quem lidera os elementos destacados 
(8º passo)

j  120 min. Compartilhamento (9º passo) – 30 min. por grupo

Preparação:

Abrir o tecido na mesa, dispor os materiais e legenda.

1º Passo

Boas-vindas ao grupo

Explicar que o objetivo da atividade será entender a realidade 
e descobrir quais são os principais fatores que ajudam a lidar com 

os eventos climáticos em questão (seca, alagamentos, altas ou 
baixas temperaturas etc.) 

2º Passo

Neste momento deverá se definir uma agricultora ou agricultor 
voluntário, que representará sua propriedade. 

Explicar que o primeiro passo será representar no tecido a propriedade 
de um deles e que os outros ajudarão ao longo da atividade e no fim 
serão convidados a incluir outros elementos. 

3º Passo

Uma primeira pergunta é saber se a propriedade é contínua ou 
dividida em áreas separadas, por exemplo, áreas coletivas de 
fundo de pasto, beneficiamento, barreiro etc. Se for este o caso, 
pode-se colocar tecidos adicionais.
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4º Passo

Inicia-se a representação, dispondo os materiais no tecido. 
Sugere-se começar pelos elementos fixos como casa, estradas/
ruas, recursos hídricos naturais a fim de nortear a representação.

*As figuras devem ficar viradas para o grupo e não para o facilitador. 
Isto para facilitar a visualização por parte do grupo.

5º Passo

A partir dessas referências – da casa, estrada, rio – vamos ver como 
a agricultora ou o agricultor divide e denomina as áreas de suas 
propriedades. 

Perguntas possíveis: quais são suas principais áreas? Como você 
divide suas áreas? Deixar ele(a) explicar sem interferências. 

Representar com a fita que representa cerca ou divisão sem cerca 
essas áreas. Por exemplo: roça, quintal etc.

Depois da definição de cada área, vamos preenchê-las com as 
imagens. E assim sucessivamente para cada área.

Exemplo de condução desta etapa: se ela ou ele tiver falado 
de área do roçado, pode-se perguntar: “o que você planta no 
roçado?”. Se ela ou ele tiver falado de fundo de pasto, pode-se 
perguntar: “o que você faz no fundo de pasto?”, “o que tem lá que 
é importante?”. Se ele falar das plantas, pode-se perguntar: “quais 
plantas?”. A ideia é sempre fazer perguntas a partir de informações 
que eles próprios já tenham apresentado anteriormente, para que 
se evite a indução de respostas.

É neste passo que os desenhos serão utilizados, mas é importante 
destacar que os mesmos só serão colocados no mapa quando 
ele ou ela falar do elemento. É importante que eles não vejam 
os desenhos também para evitar a indução de respostas.  Assim, 
é possível que nem todos os desenhos sejam usados e pode 
ser que seja citado algo que não está representado por 
desenho. Nesse caso, usar os cartões em branco, escrevendo 
ou desenhando o que foi citado.
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6º Passo

A propriedade estará representada. Então, pergunta-se para o grupo 
quais os principais elementos presentes que ajudam a lidar com  
o evento climático em questão. Os principais elementos ganham 
lacinho. O facilitador pergunta por que esses elementos ajudam.

Neste momento, o facilitador deverá começar a sistematizar essas 
informações na ficha de sistematização da atividade.

7º Passo

Os demais participantes do grupo que não a agricultora ou 
agricultor voluntário são convidados a falar o que mais eles têm 
nas propriedades deles que os ajudam em relação ao evento 
climático em questão. O facilitador anotará esses elementos em 
um flip chart.

O facilitador sistematiza essas informações na ficha de 
sistematização da atividade.

8º Passo

Então, convidam-se os agricultores a definirem onde há liderança 
de homens, mulheres, jovens do sexo masculino ou feminino 
apenas dentre os elementos e práticas citados como ajudas para 
convivência com os eventos climáticos em questão. Deve-se 
colocar um botão (ver legenda) referente a essas determinações.

O facilitador sistematiza essas informações na ficha de 
sistematização da atividade.

9º Passo

No compartilhamento, cada grupo apresenta as fichas  
de sistematização.

As apresentações serão feitas no entorno de cada mesa com 
a propriedade representada.

N Obs: 

O mapa de cada grupo é registrado fotograficamente e, então,  
o mapa é desfeito, para que os materiais possam ser utilizados na 
atividade seguinte.

É interessante que os grupos sejam compostos por agricultores de 
distintas localidades, para que a troca entre eles possa ser favorecida. 
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Exemplo de “Mapa da Propriedade”

N Obs: Este mapa é inspirado nos mapas criados pelos agricultores durante a oficina, apenas para efeitos de visualização. Os mapas 
dos agricultores contaram com vários outros elementos, que foram inseridos pelos próprios.
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MAPA DE RELAÇÕES

Objetivo: Compreender os elementos, práticas e papéis dentro das 
propriedades rurais considerados importantes para a convivência 
com os períodos secos.

Número de participantes: Até 5 participantes por grupo + 1 facilitador

Materiais necessários:

j  Tecido (1,2m X 0,9m) – o mesmo tecido utilizado para o 
Mapa da Propriedade servirá de base para esta atividade (fundo 
da foto).

j  Pinos – representarão a família.

j  6 Cordas – de diferente tamanhos, que formem círculos 
concêntricos, representarão os níveis em que localizam as 
instituições com as quais os agricultores se relacionam.

j  Tirinhas com o nome de cada nível de relação – Propriedade, 
Comunidade, Município, Região, Estado, País, Mundo.

j  2 Cores de linhas – representarão se a relação é de ajuda 
ou prejudicial. 

j  Papéis em branco – para escrever o nome das instituições.

j  Pedaços de borrachas – para fixar o papel com o nome 
da instituição.

j  Tachinhas – para fixar o papel com nome da instituição e que 

representem os setores aos quais cada instituição pertence: privado, 
público, terceiro setor, pessoas físicas.

j  Canetas – para escrever nos papéis em branco.
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j  Tesoura – para cortar linhas.

j  Legenda – com o significado que cada material disponível 
terá na representação.

j  Ficha de sistematização da atividade – documento (Anexo 3) 
impresso para sistematização das informações pelo facilitador.

Tempo de duração: 2h30min

j  90 min. Construção do mapa (1º ao 5º passo)

j  60 min. Compartilhamento (6º passo) – 15 min. por grupo

Preparação:

Colocar tecido aberto sobre a mesa ou chão.

Dispor os círculos concêntricos, os materiais necessários e a legenda.
1º Passo

Boas-vindas ao grupo.

Explicar que o objetivo da atividade é entender a natureza das 
relações dos agricultores com quem está fora da propriedade 
com relação ao evento climático em questão. 

2º Passo

Este passo e os próximos dois serão para apresentar o funcionamento 
da atividade.

No centro, colocar os pinos, representando a família. A partir 
desses pinos sairão linhas que se ligarão às instituições que os 
agricultores e agricultoras citarem. 
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3º Passo

Explicar que cada círculo significa uma esfera de relação. O menor é a propriedade, 
o segundo é a comunidade, o terceiro é a cidade, o quarto é a região, o quinto  
é o estado, o sexto é o país e fora é o mundo. Ao explicar, colocar os papeizinhos 
com o nome de cada esfera.

4º Passo

Explicar que os níveis de relação entre a família e pessoa ou instituição 
citada poderão ser categorizados através de linhas de cores diferentes (ver 
legenda): instituições/pessoas que AJUDAM, sem elas seria mais difícil lidar 
com o evento climático em questão, instituições/pessoas que PREJUDICAM, 
que complicam a forma de lidar com os eventos climáticos em questão.

5º Passo

Neste passo, inicia-se então o mapeamento. Os agricultores são convidados 
a falar sobre as relações.

Sugere-se começar dos níveis menores para os maiores e perguntar sobre 
as duas naturezas de relações, aquelas consideradas AJUDAS e aquelas 
consideradas PREJUDICIAIS. 

Os nomes das instituições citadas devem ser escritos em um papel, e este 
deve ser fixado em um pedaço de borracha com uma tachinha que represente 
o setor ao qual a instituição pertence. 

O pino que representa o agricultor deve se ligar com o nome da instituição 
com a linha que representa se a relação é de AJUDA ou PREJUDICIAL.
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O facilitador deve perguntar por que cada relação é de AJUDA ou 
PREJUDICIAL e deve ir preenchendo a ficha de sistematização da 
atividade. 

Em caso de discórdia sobre a categoria da relação (AJUDA ou 
PREJUDICIAL), deve-se colocar as duas linhas pra a mesma 
instituição.

Fazer o mesmo para todas as esferas: Comunidade > Cidade > 
Região > Estado > País.

6º Passo

No compartilhamento, cada grupo apresenta as informações 
presentes nas fichas de sistematização.

As apresentações serão feitas no entorno de cada mesa com o Mapa 
de Relações representado.

N Obs: 

O mapa de cada grupo é registrado fotograficamente e, então,  
o mapa é desfeito, para que os materiais possam ser utilizados na 
atividade seguinte.

É interessante que os grupos sejam compostos por agricultores 
de mesma localidade, para que o mapa de relações possa ser 
enriquecido com o olhar de pessoas distintas.
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Exemplo de “Mapa de Relações”

 

N Obs: Este mapa é inspirado nos mapas criados pelos agricultores durante a oficina, apenas para efeitos de visualização. Os mapas 
dos agricultores contaram com vários outros elementos, que foram inseridos pelos próprios.

FAMÍLIA

COMUNIDADE

MUNICÍPIO

REGIÃO

ESTADO

PAÍS

MUNDO
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MAPA DA PAISAGEM

Objetivo: Compreender os elementos da paisagem que são 
considerados de AJUDA ou PREJUDICIAIS para lidar com os 
eventos climáticos em questão.

Número de participantes: até 5 participantes por grupo + 1 facilitador

Materiais necessários:

j  Tecido (1,2m X 0,9m) – o mesmo tecido utilizado para o Mapa 
da Propriedade servirá de base para esta atividade.

j  Desenhos – representações dos elementos mais comumente 
encontrados nas paisagens da região (Anexo 1). A existência de 
desenhos prontos contribui para otimização do tempo, além de 
ser um elemento lúdico de promove o envolvimento.

j  Feltros – representando diversos elementos da paisagem, 
como: barragem, Caatinga, roçado, fazendas etc.

j  Linhas – representando elemento da paisagem, como: 
estradas, rios etc.

j  Lacinhos de 2 cores – para destacar os elementos de 
AJUDA ou PREJUDICIAIS para lidar com os eventos climáticos em 
questão.

j  Papel em branco – para inserir elementos que não estejam 
representados pelos feltros ou desenhos.

j  Canetas – para escrever no papel.

j  Tesoura – para cortar linhas e feltros.

j  Legenda – com o significado que cada material disponível 
terá na representação.

j  Ficha de sistematização da atividade – documento (Anexo 4) 
impresso para sistematização das informações pelo facilitador.
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Tempo de duração: 2h30min

j  60 min. Construção do mapa (1º ao 6º passo)

j  90 min. Compartilhamento (7º passo) – 22 min. por grupo

Preparação:

Abrir o tecido na mesa, dispor os materiais e legenda.

1º Passo

Boas-vindas ao grupo e explicação que o objetivo da atividade 
é entender a paisagem. O que tem nessa paisagem ajuda ou 
prejudica a lidar com o evento climático em questão.

2º Passo

Iniciar a representação.  O facilitador colocará o desenho da 
cidade no meio.

3º Passo

Então, o grupo é convidado a colocar os elementos fixos da 
paisagem: montanha, estrada (relevantes), recursos hídricos 
(relevantes). 

4º Passo

Colocar as representações das comunidades (dos agricultores 
presentes apenas).

5º Passo 

Inserir as representações das formas de ocupação do solo.

É neste passo que os desenhos serão usados, mas é importante 
destacar que os mesmos só serão tirados do saquinho e colocados 
no mapa quando ele ou ela falarem do elemento. É importante 



38

que eles não vejam os desenhos também para evitar a indução de 
respostas.  Assim, é possível que nem todos os desenhos sejam 
usados e pode ser que seja citado algo que não está representado 
por desenho. Nesse caso, usar os cartões em branco, escrevendo 
o que foi citado.

6º Passo

Perguntar o que ajuda e o que prejudica a convivência com o clima 
semiárido e por quê. Marcar esses elementos com lacinhos de 
cores diferentes para o que ajuda e o que prejudica (ver legenda).

Neste momento, o facilitador deverá sistematizar essas informações 
na ficha de sistematização da atividade.

7º Passo

No compartilhamento, cada grupo apresenta as informações 
presentes nas fichas de sistematização.

As apresentações serão feitas no entorno de cada mesa com 
a paisagem representada.

N Obs: 

O mapa de cada grupo é registrado fotograficamente e, então, 
o mapa é desfeito, para que os materiais possam ser utilizados 
na atividade seguinte.

É interessante que os grupos sejam compostos por agricultores 
de mesma localidade, para que a paisagem possa ser enriquecida 
com o olhar de pessoas distintas.
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Exemplo de “Mapa da Paisagem”

 

N Obs: Este mapa é inspirado nos mapas criados pelos agricultores durante a oficina, apenas para efeitos de visualização. Os mapas 
dos agricultores contaram com vários outros elementos, que foram inseridos pelos próprios.
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LINHA DO TEMPO

Objetivo: Compreender quais foram os anos de maiores 
adversidades climáticas, principalmente os anos mais secos, 
e quais foram as estratégia de convivência com o Semiárido que 
possibilitaram a superação das adversidades desses períodos.

Número de participantes: até 10 participantes por grupo + 
2 facilitadores

Materiais necessários:

j  Faixa de chita (3m) – que será disposta como varal.

j  Barbante – para serem dispostos perpendicularmente ao varal.

j  Desenhos – que simbolizem os eventos climáticos a serem 
discutidos (no Anexo 1 é possível ver o exemplo das representações 
que nós utilizamos).

j  Tarjetas 2 cores – 1 cor representará os impactos gerados 
pelos eventos climáticos e a outra cor, as soluções encontradas.

j  Canetas – para escrever nas tarjetas.

j  Tesoura – para cortar barbante.

j  Prendedores – para fixar os elementos no varal e nos 
barbantes.

j  Ficha de sistematização da atividade – documento (Anexo 5) 
impresso para sistematização das informações pelo facilitador.

Tempo de duração: 2 horas

j  120 min. Construção do mapa (1º ao 4 º passo)

Preparação:

Fixar a faixa de chita na parede e dispor os materiais necessários.

1º Passo 

Boas-vindas ao grupo e quebra-gelo.

Explicar que o objetivo da atividade é entender quais foram os 
eventos climáticos mais fortes que eles se lembram e como eles 
lidaram com eles.
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2º Passo

Organizá-los por idade, dos mais novos aos mais velhos.

Perguntar, iniciando com os mais novos até chegar ao mais velho, 
quais foram os os anos mais difíceis climaticamente que eles se 
recordam. Começando com os mais novos, permite-se que eles 
participem da atividade. Se a atividade começar com os mais 
velhos, é possível que eles falem sobre todos os eventos climáticos, 
inclusive os que os mais novos poderiam também apresentar.

Escrever em tarjeta o ano/período e representar o evento climático 
(excesso de chuva, chuva irregular, seca ou outro) com desenho na 
linha do tempo. 

3º Passo

Para cada evento climático citado perguntar, do evento mais 
antigo para o mais novo, os principais impactos gerados. 

Escrever em tarjetas esses impactos e fixar com prendedor na 
mesma cordinha do evento climático, abaixo do mesmo.

4º Passo

O próximo passo é perguntar como esses impactos foram superados. 

Escrever em tarjetas de outra cor e fixar com prendedor na mesma 
cordinha do evento climático, abaixo dos impactos.

Perguntar por que esses elementos/práticas ajudaram a superar 
os impactos.

Neste momento, o facilitador deverá sistematizar essas informações 
na ficha de sistematização da atividade.

N Obs: 

Esta atividade foi realizada com todo o grupo, ou seja, 20 pessoas. 
No entanto, sugere-se que seja realizada em grupos menores de 
até 10 pessoas, pois verificamos que houve algumas pessoas que 
participaram menos do que nas atividades em pequenos grupos. 
Caso a atividade seja realizada em mais de um grupo, é necessário 
prever tempo posterior para compartilhamento entre os grupos, 
como nas atividades apresentadas acima. Neste caso, sugere, que 
os grupos sejam dividos por localidade.

A linha do tempo é registrada fotograficamente e, então, é desfeita, 
para que os materiais possam ser utilizados na atividade seguinte.
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Exemplo de “Linha do Tempo”

N Obs: Esta linha do tempo é inspirada na linha criada pelos agricultores durante a oficina, apenas para efeitos de visualização. A linha 
do tempo dos agricultores contou com vários outros anos/períodos e informações.



43

CALENDÁRIO ANUAL

Objetivo: Compreender como são distribuídas as atividades ao 
longo do ano para que a forma de lidar com o evento climático 
em questão seja favorecida.

Número de participantes: até 10 participantes por grupo + 
2 facilitadores

Materiais necessários:

j  Faixa de chita (3) – que será disposta como varal.

j  Barbante – para serem dispostos perpendicularmente ao varal.

j  Desenhos – que simbolizem as épocas do ano (no Anexo 1 
é possível ver o exemplo das representações que nós utilizamos).

j  Tarjetas – para escrever as atividades realizadas em cada 
época do ano.

j  Canetas – para escrever nas tarjetas.

j  Tesoura – para cortar barbante.

j  Prendedores – para fixar os elementos no varal e nos barbantes.

j  Ficha de sistematização da atividade – documento (Anexo 6) 
impresso para sistematização das informações pelo facilitador.
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Tempo de duração: 1h30min 

j  90 min. Construção do mapa (1º e 2º passo)

Preparação:

Fixar a faixa de chita na parede e dispor os materiais necessários; 
inserir as representações das épocas do ano.

1º Passo

Boas-vindas ao grupo e quebra-gelo.

Explicar que o objetivo da atividade é compreender como são 
distribuídas as atividades ao longo do ano para que a forma de 
lidar com o evento climático em questão seja favorecida.

2º Passo

Pedir para que as agricultoras e agricultores falem quais são as 
principais atividades realizadas em cada fase do ano que são 
consideradas importantes para lidar com o evento climático em 
questão.

Escrever em tarjetas e fixar com prendedor no barbante disposto 
abaixo da época do ano.

O facilitador deve perguntar por que essas atividades são 
importantes. Essas informações devem ser anotadas na ficha de 
sistematização.

N Obs: 

Esta atividade foi realizada com todo o grupo, ou seja, 20 pessoas. 
No entanto, sugere-se que seja realizada em grupos menores de 
até 10 pessoas, pois verificamos que houve algumas pessoas que 
participaram menos do que nas atividades em pequenos grupos. 
Caso a atividade seja realizada em mais de um grupo, é necessário 
prever tempo posterior para compartilhamento entre os grupos, 
como nas atividades apresentadas acima.
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Exemplo de “Calendário Anual”

N Obs: Este calendário é inspirado nos mapas criados pelos agricultores durante a oficina, apenas para efeitos de visualização. Inclui 
informações colhidas na oficina, mas o calendário dos agricultores contou com várias outras informações.
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IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES

As atividades descritas anteriormente geram muita informação, que 
é registrada nas fichas de sistematização (citadas acima e presentes 
em alguns dos anexos). Essas informações devem ser estudadas 
e agrupadas em temas comuns, como: água, geração de renda, 
produção vegetal, etc.

A partir desses macrotemas, os facilitadores deverão traduzir em 
indicadores as informações citadas como elementos de AJUDA ou 
PREJUÍZO para lidar com o evento climático em questão.

É um trabalho de abstração. Ou seja, um trabalho de extrair das 
informações obtidas outros significados. A lógica dessa tradução 
é transformar as informações em aspectos mensuráveis, que 
idealmente sejam:

j centrados em aspectos claros e práticos;

j simples de entender;

j baseados em informações confiáveis;

j fáceis de medir e de monitorar;

j passíveis de monitoramento a qualquer momento;

GERANDO OS INDICADORES

j sensíveis, isto é, devem permitir a avaliação das modificações 

no sistema;

j integradores, ou seja, que permitam a inter-relação com 

outros indicadores.

Nem sempre é possível garantir todas essas características. De toda 
forma, a sugestão é que se peque pelo excesso. Ou seja, na dúvida, 
crie mais indicadores do que de fato serão utilizados posteriormente.

Para entender melhor este ponto, citaremos um exemplo ocorrido 
no nosso trabalho. Um dos indicadores criados foi “a quantidade 
de alimento fornecido por animal por dia”. No entanto, quando 
fomos avaliar esse aspecto nas propriedades, os agricultores em 
sua maioria não contavam com registro sobre esse indicador e, no 
método de coleta de dados que utilizamos, não dispúnhamos de 
tempo suficiente para fazer a medição. Assim, os dados não foram 
considerados confiáveis o suficiente para que servissem de indicador. 
De toda forma, na fase de criação dos indicadores não deixamos de 
criá-lo, mesmo supondo que fosse difícil obter confiabilidade.

Outra possibilidade é que sejam criados indicadores que não sejam 
possíveis de avaliar posteriormente. No caso desta pesquisa, um dos 
indicadores criados foi “estágio de conservação da Caatinga”. No 
entanto, para que esse indicador fosse avaliado, seriam necessários 
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tempo e recursos maiores do que os disponíveis. Assim, o indicador 
não foi mensurado em campo, mas não deixou de ser criado.

Alguns indicadores serão descartados mesmo antes de serem 
aplicados em campo, outros serão descartados apenas após o mesmo. 
Apenas serão utilizados aqueles indicadores para os quais for possível 
obter informações confiáveis.

Isso não quer dizer que os indicadores descartados sejam 
inadequados, na maior parte dos casos apenas quer dizer que não 
houve possibilidade de obter as informações de modo confiável 
em razão dos métodos de avaliação escolhidos. Assim, se for 
considerado imprescindível avaliar tais indicadores, pode-se optar 
por desenvolver novos métodos e novas avaliações para avaliá-los.

Outro ponto a ser discutido é: se construímos indicadores para 
avaliar algo, é preciso também criar parâmetros, pois o indicador por 
si só pouco poderá falar. Por exemplo, se o indicador é “quantidade 
de água”, como poderemos atestar se uma cisterna de “x” mil litros 
de água é suficiente para uma família de “x” pessoas? 

Só poderemos fazer isso se definirmos parâmetros, ou seja, 
quantos litros/pessoa são considerados suficientes, insuficientes, 
mais que suficientes.

Essa construção pode se dar através de revisões de literatura 
e de diálogos com técnicos da região exclusivamente (opção 
adotada no trabalho que inspirou esta publicação3) ou pode ser 
feita também de modo participativo com os agricultores. Para 
a construção de parâmetros de forma participativa, sugere-se  
a elaboração de métodos que considerem atividades de medições 
na realidade de distintos agricultores, a fim de encontrar médias 
representativas da realidade local.

3 Na atividade de validação de indicadores (descrita mais a frente), realizou-
se um exercício de estabelecimento de parâmetros apenas para alguns 
indicadores.
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Como a geração de indicadores e parâmetros pode parecer uma atividade um tanto abstrata, a seguir, apresentamos uma tabela com as 
informações fornecidas pelos agricultores na oficina e alguns indicadores e parâmetros sociais e ecológicos criados, para efeitos 
de exemplificação.

Informação obtida na 
oficina

Indicador criado Unidade mensuração Parâmetro do que é 
considerado mais que 
suficiente ou positivo

Parâmetro do que 
é considerado 
suficiente ou mediano

Parâmetro do que 
é considerado 
insuficiente ou 
negativo

A cisterna de 
consumo é importante 
para lidar com os 
períodos secos, pois 
propicia acesso à água 
de qualidade para 
consumo da família

Capacidade de 
estocagem de água de 
qualidade

Quantidade e tamanho 
das cisternas de 
consumo (litros que 
podem ser estocados)/
número de pessoas 
na família/período de 
estiagem (número de 
dias)

Acima de 20 litros/
pessoa/dia

20 litros/pessoa/dia Abaixo de 20 litros/
pessoa/dia

A criação animal, a 
apicultura, a criação 
de galinhas, o roçado, 
a horta foram citados 
como possíveis fontes 
de renda que geram 
autonomia

Autonomia na geração 
de renda

Proporção da origem 
de fontes de renda

Predominantemente 
proveniente da 
propriedade/fundo de 
pasto

Predominantemente 
proveniente de 
outras fontes + 
parte proveniente da 
propriedade/fundo de 
pasto

Exclusivamente de ou-
tras fontes

O fundo de pasto 
é considerado 
“aquele que alimenta 
quem alimenta a 
gente” (criações e 
abelhas), além de 
conservar a água, daí 
a importância de sua 
conservação.

Existência de área de 
Caatinga cercada para 
alimentação animal

Quantidade de área 
cercada/Quantidade 
área utilizada para 
alimentação animal

Fundo de pasto 
coletivo ou área 
individual cercados

Fundo de pasto 
coletivo ou área 
individual cercados

Fundo de pasto ou 
área individual sem 
cerca

Área de Caatinga por 
cabeça animal

Número de ha/número 
de cabeça animal

Acima de  1 ha para 3 
cabeças de caprinos/
ovinos

1 ha para 3 cabeças de 
caprinos

Abaixo de  1 ha para 3 
cabeças de caprinos/
ovinos
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No caso do trabalho que baseou esta cartilha, esta etapa foi 
realizada apenas pelos facilitadores das atividades e não em 
conjunto com os agricultores. É possível elaborar algum método 
para fazer esta etapa com eles. 

De todo modo, esta etapa é crucial no desenrolar do trabalho  
e é fundamental que os facilitadores tenham clareza sobre o que  
é um indicador.

VALIDAÇÃO DE INDICADORES

Objetivo: Esta atividade tem o objetivo de validar os indicadores criados.

Materiais necessários:

j  Data show

j  Computador

Tempo de duração: 3h30min 

1º Passo

Boas-vindas ao grupo.

Explicar que o objetivo da atividade é validar com os agricultores 
os indicadores identificados a partir das atividades anteriores e definir 
os parâmetros para avaliar cada indicador.

2º Passo

Os indicadores expostos serão apresentados aos agricultores e se 
verifica se eles concordam. 

Após validar/modificar todos os indicadores identificados, 
perguntar se existe mais algum indicador relevante.

Neste momento, ao apresentar cada indicador, o facilitador 
deve dar exemplo dos elementos citados nas atividades que 
deram origem a ele. Deve ficar claro para os participantes que os 
indicadores foram extraídos das informações.

A cada indicador o facilitador deve buscar, através de perguntas, 
o retorno dos agricultores sobre a validade dos mesmos, bem 
como verificar se existiria outro indicador mais adequado para as 
informações relacionadas.
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O processo de criação de indicadores de resiliência às mudanças 
climáticas pode ser útil para avaliar a resiliência de determinadas famílias 
de uma comunidade, de um município ou estado. A partir dessas 
avaliações pode se ter maior clareza das necessidades de ação por parte 
das políticas públicas, das instituições de Ater e dos próprios agricultores. 

Além disso, o processo de construção de indicadores pode contribuir 
para que os próprios participantes dos processos façam avaliações de 
suas próprias vidas, em um processo de autorreflexão.

Este trabalho participativo é certamente mais trabalhoso, mais oneroso 
e recheado de dúvidas se comparado com o trabalho com indicadores 
pré-definidos. No entanto, quando esse processo é participativo, as 
chances de alcançar detalhes importantes da realidade aumentam, 
e também aumentam as chances dos resultados da avaliação serem 
considerados socialmente válidos e de fato contribuírem para  
a definição/fortalecimento de estratégias.

A construção de indicadores é o primeiro passo e um processo que 
deve ser mais longo. A construção deles gera alguns resultados 
interessantes, como falamos anteriormente, especialmente para 
aqueles que participam do processo, mas esses resultados podem ser 
ainda maiores se houver sequência no trabalho.

A partir da construção de indicadores e parâmetros podem-se realizar 
avaliações com diversos agricultores a fim de analisar como o conjunto 
se apresenta frente à determinada questão, fazendo comparações 

RETICÊNCIAS
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entre aspectos específicos. Isso pode ser útil para identificar categorias 
de agricultores que necessitam maiores apoios e também para definir 
que tipo de apoio precisam.

Mas também é possível que se realizem avaliações ao longo do tempo 
com os mesmos agricultores, podendo assim avaliar a evolução deles 
em relação aos parâmetros estabelecidos.

Dessa forma, avaliações baseadas em indicadores participativos podem 
tanto ajudar a analisar a situação atual de um conjunto de agricultores 
em relação a esses parâmetros, como podem ser ferramentas de 
monitoramento ao longo do tempo. 

A vantagem é que, por serem avaliações baseadas em 
indicadores participativos, apresentam maiores chances de serem  
reconhecidas socialmente.

Por fim, gostaríamos de fechar esta cartilha com a ideia que trazem 
as reticências, pois consideramos que os métodos e ferramentas aqui 
apresentados não são conceitos fechados e acabados, pelo contrário, 
consideramos esta uma partilha do que pudemos criar, experimentar  
e refletir ao  longo do trabalho. Acreditamos que os mesmos podem se 
melhorados, alterados, adaptados, reformulados, conforme a realidade 
pedir! Partimos do princípio de que os processos participativos são 
processos vivos em todos os aspectos, incluindo na definição dos 
métodos e ferramentas.

Assim, esperamos que este material sirva de inspiração para processos 
criativos e vivos de construção de conhecimentos com agricul-
tores familiares! 

Não sigam a cartilha! Transbordem a cartilha...
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ANEXO 1 – Links para desenhos

Desenhos “Mapa da Propriedade”

https://flic.kr/s/aHskpcV1iZ

Desenhos “Mapa da Paisagem”

https://flic.kr/s/aHskoyKW7Y

Desenhos “Linha do Tempo”

https://flic.kr/s/aHskp9VUN3

Desenhos “Calendário Anual”

https://flic.kr/s/aHskkBwiYb

Desenhos “Ícones de Satisfação”

https://flic.kr/s/aHskp6uKyo

ANEXOS

As imagens poderão ser 
utilizadas para a realização de atividades 

educativas, desde que se mantenham todos 
os créditos e seus usos sejam exclusivamente 

sem fins lucrativos. Os créditos das imagens são: 
Lívia Serri Francoio/Projeto “Agricultura familiar e 
resiliência socioecológica às mudanças climáticas 

no Semiárido Brasileiro”

https://flic.kr/s/aHskpcV1iZ
https://flic.kr/s/aHskoyKW7Y
https://flic.kr/s/aHskp9VUN3
https://flic.kr/s/aHskkBwiYb
https://flic.kr/s/aHskp6uKyo
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ANEXO 2 - Ficha de Sistematização do Mapa da Propriedade

Nome do Facilitador:

Nome do agricultor voluntário:

Nome as pessoas do grupo: 

Quais eram os elementos e práticas que os agricultores disseram que ajudam na convivência com o semiárido, em especial com os 
períodos secos? Por quê? E quem lidera estes elementos e práticas? Quais as dificuldades

O quê Por quê? Quem lidera? Dificuldades

N Obs: A ficha impressa deve conter mais linhas.
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ANEXO 3 - Ficha de Sistematização do Mapa de Relações

Nome do Facilitador:

Nome das pessoas do grupo: 

Quais foram as relações que os agricultores disseram que ajudam ou prejudicam a convivência com o semiárido, em especial com os 
períodos secos? Por quê? E quem lidera o contato nestas relações?

INSTITUIÇÃO/GRUPO/PESSOA AJUDA OU PREJUDICA? POR QUÊ?

N Obs: A ficha impressa deve conter mais linhas.
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ANEXO 4 -  Ficha de Sistematização do Mapa da Paisagem

Nome do Facilitador:

Nome das pessoas do grupo: 

Quais foram os elementos da paisagem que os agricultores disseram que ajudam ou prejudicam a convivência com o semiárido, em 
especial com os períodos secos? Por quê?

ELEMENTOS AJUDA OU PREJUDICA? POR QUÊ

N Obs: A ficha impressa deve conter mais linhas.
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ANEXO 5 -  Ficha de Sistematização da Linha do Tempo

Nome do Facilitador:

Nome das pessoas do grupo: 

Quais foram os impactos e os elementos e práticas de superação que os agricultores disseram ser mais relevantes para a convivência com 
o semiárido, em especial com os períodos secos identificados na linha do tempo? Por quê?

ANO/PERÍODO IMPACTO ELEMENTOS E PRÁTICAS DE 
SUPERAÇÃO

POR QUÊ

N Obs: A ficha impressa deve conter mais linhas.
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ANEXO 6 - Ficha de Sistematização do Calendário Anual

Nome do Facilitador:

Nome das pessoas do grupo: 

Quais atividades acontecem em cada mês? Porque são relevantes para a convivência com o semiárido? Quem lidera esses elementos  
e práticas?

ATIVIDADE PERÍODO DE 
CHUVAS

ÍNICIO DA SECA SECA FIM DA SECA POR QUE É 
RELAVANTE?

N Obs: A ficha impressa deve conter mais linhas.




