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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa agropecuária, cumpre objetivamente um papel concreto
nas relaçôes sociais de produção, entretanto, sua produção está
voltada à solução de pr~blemas técnicos e tecnológicos da estrutura
econômica dominante.

Esta ação, na formação econômico-social brasileira, é resultado
de um modelo econômico fundamentado na grande produção e orientado
para satisfazer a classe dominante ru~al e nacional e suas articula
çoes externas.

Os problemas técnicos e tecnológicos ligados a produ
çao e produtividade dessa estrutura dominante, estão particularmente
resolvidos e contemplados nos esforços e recursos econômicos aloca
dos para esse fim. Sabemos que, a grande massa dos pequenos e médios
agricultores estão fora do modelo e, portanto, alijados completame~
te do mercado de técnicas e tecnologias.

Todavia, esta questão se agrava quando constatamos que, os p~
quenos produtores são responsáveis por mais de 60% da produção de
alimentos de consumo interno, ou seja, o modelo sustenta-se aparent~
mente fora. Este fato, acarreta uma instabilidade econômica e polít!
ca cíclica, pois os problemas técnicos e tecnológicos de produção e
produtividade destes agricultores não são pensados e nem resolvidos.

Assim, a pesquisa agropecuária, condizente com o momento social
e político, deve ter como base a solução dos problemas concretos dos
pequenos agricultores para atingir, a curto prazo, uma estabilização
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2

da produção de alimentos e preparar, a médio prazo, estes produtores
para incorporarem progressos técnicos, resultados não só de qesenvol
vimento tecnológico mas, da transformação do modelo econômico e so
cial vigente.

Esta ação requer, além dos esforços técnicos e científicos, os~
crifício de recursos que estão destinados a outros setores atualmen
te prioritários, mas que sofrem com a instabilidade da produção de
alimentos.

Para atingir, estes objetivos é necessário que a pesquisa parta
do conhecimento concreto dos problemas dos pequenos produtores, tra
tando-se adequadamente para propor e formular sistemas individuais e
coletivos de exploração agropecuária, que atendam aos objetivos dos
agricultores (e suas famílias) e da sociedade.

Este trabalho tem o objetivo de sugerir, a partir de alguns ele
mentos levantados pela pesquisa agropecuária do Nordeste; alguns com
ponentes de uma estratégia de geração de tecnologia para pequenos
agricultores.

o documento apresenta uma síntese com os seguintes componentes:

· a importãncia dos pequenos agricultores;
· as características;
· as funçôes dos pequenos agricultores na economia da região;
· caracterização preliminar de pequenos agricultores;
· os elementos de uma estratégia de geraçao de tecnologia;

as medidas para gerar tecnologia;
· o modelo CPATSA-EMBRAPA;
· componentes de um projeto alternativo de geraçao

gia.
de tecnolo

A experiência de pesquisa sugerida neste trabalho baseia-se num
processo desenvolvido pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Tróp!
co Semi-Árido (CPATSA), na região Nordeste. Os problemas enfrentados
são típicos e por vezes específicos da região, porém, a experiência,
a metodologia e o processo como um todo podem ser extrapolados .para
a análise e interpretação da pequena agricultura nacional.

Outro fato marcante apreendido e expresso neste trabalho e a
relatividade da questão técnica e tecnológica na pequena produção. E~
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ta questão está embutida num complexo no qual os fatores técnicos
fazem parte de uma unidade que enfrenta problemas sociais,ec9nômicos
e políticos.

Este trabalho destina-se a colaborar com a definição de
cas de pesquisa pelos órgãos governamentais de planejamento e
volvimento subordinados ao Ministério da Agricultura.

polít!
desen
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2. IMPORTÂNCIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES

Dos estabelecimentos com menos de"50 ha~, 51% estão na região
Nordeste, somando 2.175.473 estabelecimentos, 89% do total ocupando
uma área de 15.921.044 ha, 18% da área total do Nordeste. Os caracte
rizados como proprietários sao 1.148.525 e ocupam 12.650.144 ha (79%
da área). Os caracterizados como arrendatários, parceiros, ocupantes
e sem declaração são 1.026.948 e ocupam urna área de 3.270.900 ha e
equivalem a 21% da área total. Isto dá'uma área por proprietário da
ordem de 11 ha e de 3,1 ha para os não proprietários.

O estrato de menos de 10 ha está representado por 1.668.152 es
tabelecimentos, 68% do total do Nordeste e 77% dos estabelecimentos
com menos de 50 ha. Estes estabelecimentos ocupam 5% da área total
(4.487.965 ha) 42% dos estabelecimentos são caracterizados como prQ

'pr í.e t.á r í.os e ocupam urna área de 2.564.801 ha, 57% da área do estrato.
Os não proprietários 956.567, e 58% dos estabelecimentos ocupam urna
are a de 1.923.164 ha e 42%. (Censo IBGE/80).·

Em termos de produção, os agricultores com menos de 50 ha em
1975 apresentavam a seguinte situãção para os treze produtos p.r í.nc í

pais na economia do Nordeste:

· produziram mais de 70% do feijão, milho, mandioca, arroz, ce
bola, tomate, batatinha, fumo e hortaliças, produtos indispe~
sáveis na alimentação da req í.âo r

· produziram 69% da laranja, 78% da mamona, 38% do café, 29% do
cacau, 33% do agave, 44% do algodão arbóreo e 11% da cana-de-
-açúcar. O que indica que os pequenos agricultores são impo~
tantes na produção de produtos industriais e de exportação,
apesar de produzirem especialmente alimentos;

· são responsáveis por mais de 1/3 da produção pecuária;

· ocupam mais de 85% do pessoal ocupado na agricultura;

4 O fator área nao e tão significativo na zona semi-árida, em recen
tes pesquisas do BNB e EMBRAPA-CPATSA determinaram que a capacid~
de de suporte da caatinga do Nordeste está entre 15 a 20 ha/U.A.
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No caso do arroz, batata inglesa e tomate, a maior parte da
produção situa-se em estabelecimentos entre 0-5 ha.5

9 Provavelmente em áreas irrigadas, o que se destaca que também as
grandes extensões com irrigação são menos importantes que as p~
quenas.
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I 3. CARACTERtSTICAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES

As pesquisas do CPATSA têm demonstrado as seguintes caracterís
ticas:

• Produção orientada para a sobrevivência. Produzem em função
da utilidade e não somente de lucro.

· Alto nível de utilização de mão-de-obra familiar, ao mesmo
tempo que apresenta um excedenbe de força de trabalho famili
ar que e escoada.para as cidades. Em 1500 propriedades pesqu!
sadas no NordesteJ a média por propriedade era de seis pes
soas por casa, trabalhavam na família pessoas entre 10e 85
anos.

Níveis de vida baixos, consumo de bens e serviços e bem estar
reduzidos, com poucas possibilidades de prosperar. As desp~
sas globais da zona rural da região Nordeste equivalem a me
nos dos 25% das áreas metropolitanas (Recife, Fortaleza, Sal
vador) e os consumos de artigos eletrônicos e industriais sao
insignificantes. As despesas com educação e cultura são inexis
tentes.

Exploram intensivamente a terra, demonstrando um uso mais ele
vado de fatores por unidade nas pequenas que nas grandes
areas;

condição de posse precária. A maioria dos pequenos agricultQ
res caracterizados como proprietários nao têm documentação de
posse, os não proprietários não possuem nenhum documento. Es
ses agricultores, além deste problema, normalmente possuem
áreas diminutas que impedem a expansão de sua exploração.

· Capital insuficiente. O sistema financeiro não tem favorecido
a capitalização dos pequenos proprietários.

· Sistema de crédito pouco acessível.

· Satisfação do consumo familiar com recursos extra-exploração.
Os pequenos agricultores vendemo recurso disponível, a mao-
-de-obra, e com esses valores satisfazem deficit de consumo.

· Falta de organização. O maior problema dos pequenos agricu!
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tores e a falta de organização sólida, respeitável e autôno
ma. capaz de concluir e reivindicar as necessidades ~a clas
se.
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4. FUNÇAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES NA ECONOMIA DA REGIAO

A revisão da importãncia e características dos pequenos agricul
tores na economia e sociedade nordestina permite tirar as seguintes
conclusões:

• Os agricultores com menos de 50 ha no Nordeste estão produzi~
do a maioria dos alimentos e participam de forma importante
na geraçao de produtos para a exportação e agroindústria e.
mantém uma parte importante da pecuária nordestina. Por outro
lado, são uma reserva importante de mão-de-obra dos modelos
urbanos industriais. Tudo isto é feito nas seguintes condi
çoes:

• com investimento produtivo mínimo do Estado;

· com investimento produtivo mínimo em infra-estrutura social
por parte do Estado;

· sem custos de seguridade social, policiamento, agua, eletri
cidade e transporte;

· com baixo risco para a economia nacional;

· sem risco de reivindicação social.

O pequeno agricultor é um operário a baixo custo para o Estado
que produz a baixo custo, alimentos e matéria prima para as cidades.

Por outra parte, o capital urbano destina para os pequenos agr!
cultores o seguinte papel:

· comprar e/ou alugar terras para nao imobilizar recursos
nos sistemas financeiros urbanos podem ser usados em
atividades mais rentáveis e de menor risco;

que
outras

· o agricultor assume os riscos da agricultura.

· o capital urbano economiza os custos de administração da pr~
dução e os custos sociais dela.

o capital urbano apropria-se do excedente econômico rural
através de mecanismo como juros e preços;

· por outra parte os pequenos agricultores produzem produtos
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que interessam ao capital urbano, que sao financiados pelo
conjunto da sociedade que os viabiliza mediante subsídios e
esta rentabilidade artificaial é captada pelo capital urbano.

4.1. Caracterização Preliminar do Pequeno Agricultor

· Ativo agropecuário inferior a 1.000 ORTN.

· Fonte principal de renda a produção da exploração
la, suplementada por venda da" força de trabalho
rio.

· Não ter como fonte de renda principal trabalhos
sões liberais, transporte, comércio, indústria,
tria, construção, financiamentos e exportação ou
urbanos.

agrícQ
agropecu~

de profi~
agroindú~

serviços

· Ser filiado a uma comunidade, comitê, sindicato ou associa
çao de pequenos agricultores.

" Ter menos de 50 ha em sequeiro e menos de 10ha em area ir
rigada.

No possível morar em roças ou em povoados rurais.
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5. ELEMENTOS DE UMA ESTRAT~GIA DE GERAÇAO DE TECNOLOGIA PARA PEQUE
NOS AGRICULTORES DA REGIAO NORDESTE

A proposta de geração de tecnologia para pequenos agricultores
do Nordeste deve estar subordinada a políticas definidaspelaEMBRAPA
e estas àquelas determinadas como prioritárias pelo Ministério da
Agricultura, ou em última instância pelo governo.

Esta colocação termina com a pesquisa determinada por uma insti
tuição e por pesquisadores, sem avaliar as necessidades da região e
do país.

Neste sentido colocou-se a título de sugestão os seguintes com
ponentes de uma possível estratégia de pesquisa agropecuária:

a) o esforço deve ser fundamentalmente realizado usando modelos na
cionais, apoiado em experiências internacionais;

b) o esforço deve-se orientar, a apoiar urnapolítica que solucione prob Le
mas de maneira favorável aos pequenos agricul tores.Pois algumas- con
tradições com a grande burguesia impedem o desenvolvimento de suas
forças produtivas;

c) a estratégia de pesquisa sugerida deve orientar, avaliar e apoiar
uma resolução favorável para os agricultores nas relações de in
tercâmbio campo-cidade. Esta pesquisa deveria apontar as necessi
dades dos pequenos agricultores. Atualmente grande parte 'dos re
sultados da pesquisa têm beneficiado de forma mais importante os
consumidores urbanos;

d ) a estratégia deve estar inserida em uma política de geração de te~
nologias para produzir alimentos em primeira prioridade e maté
rias-primas para a exportação e agroindústria como segunda prior~
dade. Em nenhum caso substituir a produção de alimentos por prod~
tos de exportação ou agroindústrias.

e) Estimar os esforços da pesquisa para apoiar uma política de cria
ção de economia rural, para reforçar a capacidade econõmica dos
pequenos agricultores. Por este motivo antes de gerar técnicas ou
tecnologias, a pesquisa deve como primeira etapa avaliar as neces
sidades e potencialidades dos pequenos agricultores.
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f) Do ponto de vista econômico e social as técnicas e tecnologias de
vem favorecer:

· a conservaçao dos recursos;
· aumento de produtividade da terra e do trabalho;

gerar empregos;
· oferecer soluções aos problemas de água,habitação e condição de

vida dos agricultores.
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6. MEDIDAS PARA GERAR TECNOLOGIAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Criar condições de organização camponesa para lutar
suas necessidades, entre elas as de tecnologias .

pelas

. Avaliar no sistema sócio-econômico e agroecológico regional e
local as potencialidades, necessidades e limitações que imp~
dem o desenvolvimento dos pequenos agricultores .

. Desenvolver m~todos, conteGdos, ~~cnicas e tecnologias a paE
tir de várias hipóteses, entre elas:

a) gerar tecnologias no interior da economia
agricultores;

dos pequenos

,b) melhorar tecnologias existentes ao nível dos pequenos agr~
cultores;

c) adaptar tecnologias existentes para os problemas dos pequ~
nos agricultores;

d) integrar em certas etapas o processo de geraçao de tecnolo
gia, os agricultores e a extensão;

e) estender o ãmbito da pesquisa agropecuária aos problemas
do desenvolvimento econômico e social para adequar a pe~
quisa as condições reais do desenvolvimento;

f) gerar ao nível de pesquisa subsídios que permitam as auto
ridades políticas apoiar tecnologias para pequenos agricul
tores.
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7. O CPATSA E A PESQUISA TRADICI0NAL

Uma das alternativas institucionais para operacionalizar rapid~
mente uma política de geração de tecnologia, é o Centro de Pesquisa
Agropecuária do Trópico Semi-Ârido - CPATSA.

o CPATSA e um sistema de pesquisa que integra complementariamen
te a pesquisa analítica e o enfoque sistêmico na abordagem dos pro
blemas do desenvolvimento rural do Nor?este.

o Centro está integrado na região, pesquisando especialmente os
problemas dos pequenos agricultores, situados nos componentes sócio-
-econômicos e agroecológicos do complexo regional.

Até pouco tempo, a pesquisa agropecuária não intervinha nos pr~
blemas gerais do desenvolvimento rural. Os agricultores, pesquisad~

'res e responsáveis pelo desenvolvimento não estavam associados ao
processo de criação de uma base de conhecimento sólida e dinâmica da
realidade rural, que permitisse uma percepçao global e gerasse solu
çoes para a pequena produção.

o pensamento e ação da pesquisa agropecuária tradicional, por
orientação internacional, concretizou-se em certos elementos da rea
lidade rural, atomizando o complexo de problemas, atingindo níveis
de conhecimento preciso, mas irrelevantes frente a problemática gl~
balo

o CPATSA trocou este enfoque da pesquisa por outro que integra
a metodologia analítica e de sistemas, visando o relacionamento es
treito de pesquisadores, agentes de desenvolvimento e produtores. Es
te procedimento comum de análise global, experimentação e interven
ção sobre os sistemas de produção e as estruturas agrárias regionais,
adapta-se melhor as demandas da realidade nordestina.

Este método gera um conhecimento mais concreto da problemática
real, permite integrar a pesquisa analítica na busca de soluções ur
gentes e reais do mundo dos agricultores, gerando modelos tecnológ~
cos que integram a estação experimental e o meio físico real. Por ou
tro lado, o conhecimento sócio-econõmico, cultural e político do mun
do real, possibilita conhecer os fatores e condições que limitam o
interesse, a difusão e adoção de tecnologias entre os agricultores.
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Este processo limita as estratégias pessoais e de elites so
ciais, eliminando as hipóteses de possivel irresponsabilidade sócio-
-econômicas e politicas dos pesquisadores e das instituiçôes, por in
corporar todos os agentes numa operação de solução de problemas obj~
tivos colocados pela pequena agricultura regional.

Para alcançar esses objetivos o CPATSA elaborou um sistema de
pesquisa que desenvolve uma série de atividades a partir de três
programas de pesquisa (Figura 1):

· Avaliação dos Recursos Naturais e Sócio-Econômicos do Trópico
Semi-Ârido (PNP Q12).

· Aproveitamento de Recursos Naturais e Sócio-Econômicos do Tró
pico Semi-Ârido (PNP Q30).

· Programa Nacional de Sistemas de Produção para o Trópico Se
mi-Ârido (PNP 033 .

Estes programas são integrados e sao descritos pelos segui~
tes fatores:

· Identificar o que limita a produção e a produtividade ao ni
vel dos agricultores da região; avaliando, ao mesmo tempo, as
potencial idades e as necessidades econômicas e sociais do gr~
po familiar e do seu empreendimento. O método busca conhecer
a realidade para, a partir dos problemas reais dos produtores
rurais, identificar as possibilidades de soluções técnicas e
econômicas.

· Gerar tecnologias, para desenvolver as potencialidades, satis
fazeras necessidades e solucionar os problemas, através do es
tudo dos componentes da realidade (pesquisa temática), inicia!
mente em relativo isolamento, buscando informações precisas
sobre os meios alternativos de solução para os problemas iden
tificados. Esta pesquisa temática, envolve diversas discipl~
nas, evolui para uma etapa de melhoramento de sub-sistemas
(de cultivo, de criação e outros), indo até a formação de mo
delos po~enciais ou normativos para as diversas situaçôes em
diferentes niveis tecnológicos. Estes modelos, são objeto de
avaliação cientifica, técnica, econômica e social ao nivel
dos produtores.
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. Estudar as interações existentes entre os resultados das pe~
guisas, sua difusão, adoção e os sistemas agrícolas ao nível
de produtor, complementando desta forma o processo de geração
de tecnologia.
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8. PROJETOS ALTERNATIVOS DE GERAÇAO DE TECNOLOGIA

A geração de tecnologia deve procurar suprir os pequenos prod~
tores de alternativas que solucionem seus problemas de produção e pr~
dutividade. As pesquisas devem cobrir um largo espectro, desde o co
nhecimento preciso das condições naturais e sócio-econômicas desses
produtores até a proposição técnica de sistemas de intervenção. Além

de gerar subsídios para apoiar e orientar as políticas e ações de de
senvolvimento.

Desta forma sugere-se as seguintes linhas de pesquisa, obedecen
do a três critérios:

1. o que limita a produção e produtividade;

2. quais as necessidades dos agricultores e da agricultura regional;

3. quais as potencial idades a desenvolver. Neste sentido propoem-se
duas linhas básicas de pesquisa, urna envolvendo recursos natu
rais e sócio-econômicos e outra de caráter técnico e tecnológicoi
logicamente num processo de interação.

8.1. Recursos Naturais e Sócio-Econômicos

· Detectar, identificar, qualificar e quantificar os recur
sos naturais e sócio-econômicos, tendo em vista aumentar a
eficiência dos sistemas de produção animal e vegetal, sem
implicação de um acréscimo nos custos e insumos de origem
exogena ou de urna deteriorização das características essen
ciais do meio ambiente, voltados para o pequeno agricultor.

· Caracterizar as diferentes unidades do espaço rural (re
giões, sub-regiões, setores, etc), através de seus compo
nentes físicos, biológicos, agronômicos e humanos mais pe~
manentes, tanto do ponto de vista agroecológico quanto so
cio-econômicos.

· Decompor essas unidades complexas em entidades espaciais
mais simples e homogêneas, visando orie~tar os ternas e prl

oridades das pesquisas experimentais (locais, estaduais ou
regionais) na elaboração de modelos alternativos de desen
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volvimento, de intensificação e de diversificação da prQ
dução agricola.

Identificar e avaliar os processos sócio-econômicos rurais
regionais para alimentar, com informações sobre a estrutu
ra, função e desempenho dos diferentes sistemas rurais dos
organismos de pesquisa, de desenvolvimento e os agricultQ
tores e desta forma colaborar na orientação das politicas.
de desenvolvimento do Nordeste.

· Determinação de variáveis econômicas e agroecológicas, nu
ma metodologia para dimensionar unidades de produção,visa~
do a alocação de recursos e produtores em processo de rees
truturação fundiária.

Desenvolvimento de modelo de organização de pequenos prod~
tores (associação, cooperativismo, sindicato, etc).

· Alternativas de desenvolvimento econômico e social para or
ganizações atuais de pequenos produtores.

· Desenvolvimento de modelo de organização para assentamento
de pequenos agricultores em sistemas de produção individu
aI e/ou comunitário.

· Estudos de mercado e preço de produtos alimentares, visan
do a otimização da produção.

· Estudo de alternativas de produção de empreendimentos in
tensivos.

Estudo da hierarquia da rentabilidade econômica das princ!
pais alternativas de produção voltadas para a pequena agr!
cultura .

. Desenvolvimento de politica de alimentação infantil de PQ
litica de alimentação no meio rural.

8.2. Técnicas e Tecnologias
. Manejo de agua e solo, visando controle de perda de água

e otimização de pequenos reservatórios para irrigação .
. Desenvolvimento, captação e conservação de água de chuva

para pequenos e médios reservatórios de terra e barragens
subterrãneas.
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Desenvolvimento, avaliação e adaptação de implementos a
tração animal para cultivo e aproveitamento de forragei
raso

• Desenvolvimento, adaptação e avaliação de.implementos a
tração animal de tipo tradicional ou chassis polivalentes
para sistemas de cultivo.

· Desenvolvimento de equipamentos adequados para um animal
ou animais de baixa capacidade de tração.

· Técnicas de conservação, processamento e seleção, visando
melhorar a qualidade de sementes e alimentos para pequena
produção.

· Desenvolvimento da adubação orgãnica, corno prática
solucionar problemas de fertilidade do solo.

para

· Obtenção e conservação de esterco de curral, como técnica
de baixo custo para a pequena produção.

Alternativas técnicas e econômicas de adubos orgânicos p~
ra pequenos produtores.

· Desenvolvimento de alternativas para a construção rural,
envolvendo casas, currais, estábulos, cercas, etc.

· Desenvolvimento de raçôes para produção animal,
às condiçôes técnicas e econômicas dos pequenos

adequada
produt~

res.
Desenvolvimento de manejos integrados (alimentar, reprod~
tivo e sanitário) para pequenos rebanhos, custos e técni
cas alternativas.

· Desenvolvimento de controle integrado de pragas e doenças
(biológico, físico e/ou químico).

· Desenvolvimento da produção artezanal de derivados de lei
te, do couro e culturas agro-industriais.
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