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Introdução 

Este trabalho consistiu na aplicação de uma ferramenta do Diagnóstico Rural Participativo 

(DRP) no processo de diagnóstico das especificidades dos agroecossistemas de uma comunidade 

rural. Esta experiência ocorreu no contexto de uma comunidade rural tradicional com o grupo de 

jovens: Juventude em Ação, Vida e Esperança (JAVÉ) de filhos (as) de agricultores (as) e 

agricultores familiares campesinos no município de Casserengue- PB, o qual está inserido na área 

geográfica de abrangência do semiárido brasileiro.  

 

Relato de Experiência 

A necessidade do processo investigativo com agricultores familiares camponeses ser 

fundamentada na pesquisa Ação Participante, surge, devido a lógica tecnocrática-academicista 

assumida pela maioria dos pesquisadores, como relata Yopo (1987,p. 3-20) apud Gabarrón e Landa 

(2006, p. 101): “os especialistas em desenvolvimento assumem uma lógica tecnocrática-

academicista para solucionar problemas da marginalidade e pobreza, excluindo esses grupos 

populares do próprio processo de investigação e da geração de projetos para melhorar suas 

condições de vida de maneira participativa, sustentada e autogestionária”.  
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A experiência foi realizada por meio do projeto de extensão- Escola Agroecológica, a 

atividade consistiu na realização da travessia na comunidade, a qual é uma ferramenta do DRP “que 

permite obter junto às localidades, informação sobre os diversos componentes dos recursos naturais, 

a vida econômica, as moradias, as características de solo, etc. por meio de uma caminhada linear. 

Percorre-se um espaço geográfico com várias áreas de uso e recurso diferentes” (EMATER- RS, 

2009, p. 33). A investigação foi realizada com o grupo de jovens e agricultores da comunidade 

tradicional de Pedrinha D’água em Casserengue-PB. A metodologia utilizada partiu de uma 

pesquisa ação participante.  

 A travessia ocorreu por meio de uma caminhada linear, percorrendo o espaço geográfico 

com várias áreas de uso e recursos diferentes, seguindo o mapa da comunidade (elaborado em outro 

momento), passando pelas propriedades dos agricultores, os quais mostraram suas atividades, como: 

roçado, criação animal, plantas medicinais, frutíferas, entre outros, tanto para os mediadores, quanto 

para outros agricultores (Figura 1).  

 
Figura 1: Travessia pela comunidade Pedrinha D’Água. Fonte: Própria 

 

Considerações 

A atividade foi de fundamental importância para a valorização dos saberes dos mesmos, pois 

foram os próprios agricultores que mostraram a sua realidade. Durante a travessia houve a troca de 

experiências entre os agricultores, onde muitos relataram que ainda não conheciam a propriedade de 

seus próprios vizinhos, descobrindo atividades interessantes que podiam ser aplicadas e viáveis ao 

desenvolvimento in loco no ambiente familiar produtivo. 
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