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APRESENTAÇ~ 

A compreensão dos fenômenos sociai s e econômi coso e sua i nterp,! 
taçio para a fonnulação de diretrizes para a irea de pesquisa agronômica e 
sócio-econômica tem sido motivo de constante preocupação da EMBRAPA, especi
almente do Departamento de Estudos e Pesquisas - DEP. 

Os artigos reunidos neste livro, de autoria de Eliseu Alves e o~ 
tros, estio relacionados com este objetivo. Enfatizam que a política para o 
setor agropecuirio,definida ã luz das grandes preocupações sociais e econômi -
cas, deve envolver também, numa programação coerente e concomitante, a assis 

"" -
tência técnica e a educaçio rural. Se nio for assim, ressalta Alves, "os d! 
sejados aumentos da produção e produtividade não poderão ser realizados com 
a rapidez que as necessidades, tanto no mercado interno, como externo, estão 
exi gi ndo~' • 

Destaca-se, também, neste livro, como a pesquisa pode atingir a 
desejada melhoria das condições de vida da população e sua efetiv~ e mais 
igualitãria participaçio nos resultados do desenvolvimento nacional. Os agri -
cultores nio sio os únicos beneficiãrios da pesquisa e da assistência técni -
ca. Uma parcela considerãvel dos bertefícios ê repassada aos consumidores. Os 
setores industrial e comercial também se apropriam de parte destes benefí-
cios,através do fornecimento de insumos e"equipamentos usados na 
çio do setor agrícola. 

moderniza -

Nesta coletânea, alguns artigos analisam o papel dos pesquisado. 
res e dos administradores da pesquisa agropecuãria. A mensagem do autor ~ 

Presidente da EMBRAPA â respeito da importância e da responsabilidade ~ses 
-cientistas e resumida abaixoi 

"r desnecessãrio salientar que,a sociedade brasileir. espera dos 
pesquisadores, às vezes, muito mais do que podem dar. r esta a caracte
rística principal da fase moderna da política agrícola. Os a~inistra
dores devem estar atentos para as prioridades de pesquisa, mas, cuidan 
do para não sufocarem a criatividade dos pesquisadores ~ara a qual nao 
existe substituto. Esta deve ser estimulada ao máximo. E hora de evitar 
perda de tempo com discussões semânticas, do tipo pesquisa bãsica ver 
sus aplicada. Cumpre, isto sim, apoiar toda pesquisa de boa qualidade7 
r claro que se se deve, sem muita rigidez, dividir, com bom senso, a 
imensa tarefa que se tem à frente, com a universidade, a iniciativa pri 
vada, o sistema coo~rativo de pesquisa do Ministério da Agricultura e 
!s outras instituiçoes que se dedicam ã pesquisa, visando a maior efici 
encia do trabalho". -
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PRE~ULO 

o desenvolvimento econõmico brasileirn. nas últimas décadas, foi ori -
entado e~ direção a urbanização e a industrialização. Em consequência, o se
tor agrícola teve seu crescimento subordinado ao atendimento de objetivos de 
equilíbrio, a curto prazo, da economia como um todo. Outros objetivos, como o 
aumento da renda agrícola e sua distribuição, a criação de emprego e a melho
ria do capital humano na agricultura, não receberam a atenção devida. Ainda 5! 
sim, pOde-se d1z~r que pelo menos a pesquisa agropecuãria, tanto a nível nacio -
nal como regional, desenvolveu-se consideravelmente. 

- - --A presente coletanea contem exemplos de trabalhos de analise economi -
ca do setor agrícola que podem ter sido de fundamental importância para persua -
dir na década de setenta, as autoridades políticas e econõmicas a conceder 
grande prioridade ã pesquisa agropecuária, através de mudanças institucionais 
induzi das, parti cul em terilKJs de investimentos em recursos humanos e fi -
si cos. 

kJ se leci onar os textos para a e laboração desta coletânea, ti vemos o 
problema, sempre presente em trabalhos desta natureza, de seguir as opções e 
os critérios de escolha inicialmente adotados. kJ invés de selecionarmos traba -
lhos representativos,de diferentes autores,que contribuiram para a formulação 
da consciência e opinião pública no Brasil,em relação a importância da pesqui
sa, da assistência técnica e da educação agrícola, optamos por manter a unida
de e a continuidade de pensamento. Selecionamos trabalhos do mesmo autor, o 
qual teve uma grande participação, tanto a nível de estudos e publicações, co -
mo a nível de operacionalização e aâ:rln1stração da pesquisa agropecuária brasi
lei ra. 

A intenção principal desta coletânea é dar unidade a esses estudos 
que se encontravam até agora dispersos. Composta de dois vol , esta coletâ
nea inclui trabalhos que pretendem despertar o interesse sobre o papel desempe -
nhado pela pesquisa agropecuária no processo de desenvolvimento, não sõ para 
os administradores do setor públiCO e/ou privado, como também para professores, 
alunos e ao público em geral. 

A tarefa de seleção apresentou-se mais cifrcil do que se supõs ã pri -
meira vista. Em um primeiro volume, desejou-se reunir trabalhos que ~emons-

trassem antecedentes e condições que facilitassem o desenvolvimento institucio -
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na1 do sistema cooperativo da pesquisa agropecuãria. Em um segundo voll611e, 

pretendeu-se que os textos escolhidos contivessem a relação nítida entre os 
-resultados obtidos pela pesquisa e os problemas atuais da agropecuaria. 

A idéia principal do primeiro trabalho é que,"Pesquisa, Asslstench 
Tecnica e Extensão, são partes de um processo bastante amplo, conhecido cal~ 

process o de ge ração de conheci mentos" (Alve s , 1976) . 

O segundo trabalho, que constitui basicamente uma revisão da 1iter! 
tura, levou Alves (1975) a conclusão de que: "um dos pontos mais importantes 
que os dados mostram é que, o acervo de conhecimentos, nas mãos da 
cia técnica é limitado e que, a partir de um certo nu",ero de anos de 

assistên
atendi -

mento, os agricultores têm pouco a ganhar com o trabalho". Tal resultado tem, 
evidentemente implicações sobre o trabalho da pesquisa • 

• 

Em seguida, são incluídos textos que sugerem metodo10gias para ava -
1iar a contribuição da pesquisa e da assistência técnica,a nível de produtor, 
baseadas na experiênCia do principal autor,como Chefe de Avaliação de Progra
mas da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), em Minas Gerais, no 
início de sua carreira. Entre os objetivos do Programa de Extensão prevêem-se 
as mudanças de comportamento que deverão ocorrer na população: "Sua manel ra 
de pensar, 
dualista e 
rar para o 

em relação aos problemas da classe, ao invés de uma atitude indlvi 
egoísta, surge de uma nova atitude, 
progresso de todos" (A1ves,1962). 

em que cada um passe a 
-

co 1 abo -

A ap li cação prãti ca dos vãri os conceitos teóri cos e -me todo logi cos, 
apresentados no início, são i lustrados no trabalho intitulado: "Avaliação da 
AssistênCia Técnica Oferecida pelo Escritório Local de Viçosa". Um estudo de 
caso, acrescentado a este trabalho, constitui a tese de Mestrado de Alves 
(1968), que se constitui em uma avaliação econõmica do Programa de Assistên 
cia Técnica. Uma das observações, ã margem de anãlise empírica, é a 
a ACAR pretendia atingir pequenos produtores e estimulã-los a adotar 

-
seguinte: 

novas 
tecnologias, no entanto, como o instrumental central do -projeto era o credito, 
este revelou-se ineficaz, pois 05 pequenos agricultores de um modo geral não 
têm condições estruturais para receber empréstimos e, consequentemente, alte -
rar a rotina do seu sistema produtivo. Seguindo o mesmo estudo, no que se re -
fere ã difusão de inovações e novos sistemas de produção para o pequeno produ -
tor, torna-se indispensãve1 analisar previamente as implicações da tecnolo-
gia difundida, a fim de evitar erros, transferindo conhecimentos ou prãticas 



que nio serio bem recebidas, ou, numa outra perspectiva, poderão levar ã 
sequências econômicas desastrosas. 

con -

No artigo intitulado: "Fomento e Extensão Rural" Alves 1973, foca -
lha uma estratégia da extensão para agricultores que respofldem imediatamente 
aos estímulos da assistência, 'disponibilidade de novas tecnologias e melhora -
mento do nível educacional. Esta estrãtêgia engloba atividades que visam au -
mentar a produção, seja expandindo a irea cultivada, seja através do incremen -
to da produtividade e da difusão de novas tecnologias. Segundo Alves, se o - - -programa de extensao esta em fase de implantaçao, necessitando adquirir pres -
tígio entre os grupos de poder, é provãvel que as at ·ividades de to te-
nham mais potencialidades para a consecução deste objetivo. Como se sabe, a 
difusão de novas tecnologias tende a beneficiar os agricultores mais avança
dos e, portanto, gerar inicialmente uma tendência de concentração de renda no - - - -setor agropecuario. Mas, a medida que o programa ganha extensao e o numero de 
agri cul tores benefi ci ados cresce, os efei tos sobre os aumentos da produção 
global tornam-se sensíveis. Então ocorrerã a queda de preços dos produtos a -
grícolas, a qual, pode inclusive, ofuscar totalmente os ganhos iniciais, com 
os benefícios sendo transferidos para as populações urbanas. Dentro da estra -- -tegia fal~ntista, depreende-se facilmente que o criterio fundamental que guia 
tal procedimento é a rapidez com que os retornos serão alcançados. Neste sen -
tido, um programa de extensão rural, baseado na estrategia fomentista, pode 
ter dois objetivos: a) o de ajudar o agricultor a mover-se para a combinação 
õtima de recursosõe b) o de viabilizar uma nova tecnologia. Alves enfati za 
que,nos programas de promoção humana que visam elevar a renda de pequenos a -
gricultores, os critérios Dodem não coincidir com os acima ventilados. As ex -
plorações com capacldáde d~ maximizar a renda líquida por hectare, são as mais 
indicadas para os agricultores que dispõem de pouca terra. 

A seguir, Alves & Schuh (1973), focalizam o comportamento da agri
cultura de subsistência, testando um modelo de eqUilíbriO para as condições 
do Brasil. Os autores definem o agricultor de subsistência como o chefe da fa -
mília que maximiza a sua funçio de utilidade, sujeita às restrições de venda 
que é dada pela renda líquida do estabelecimento. Ao contrãrio do agricultor 
ca, .. rcial, que primeiro maximiza a renda líquida do estabelecimento e depd ls 
procura as alternativas que o mercado de trabalho lhe oferece. Neste con -
texto, o mercado de trabalho não é relevante no processo de decisão do 
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agricultor de subsistência. Baseado neste estudo, pode-se concluir que, nas 
regiões onde predomina a agricultura de subsistência, as oportunidades de ed~ 
cação são muito baixas. Consequentemente, o acesso ao mercado de trabalho 
mais amplo ê bastante limitado. 

O trabalho escrito em 1970, por Schuh & Alves, intitulado: "A Infra
Estrutura de Pesquisa e Educação para a Agricultura", constitui um capítulo 
do livro que trata do desenvolvimento da agricultura no Brasil ate a década 
de setenta. O ensaio leva a conclusão de que, para que o setor agrícola possa 
dar sua contribuição máxima ao desenvolvimento da economia, será absolutamen
te indispensável que se façam investimentos, com vistas a aumentar o nível de 
produtividade da agricultura. ?ara tanto, tornam-se necessários investimentos 
que elevem o padrão de vida da população rural - educação, saúde e acesso 
informação - e que criem novas tecnologias. Em outras 
que o governo deve reconhecer que ,a base de um setor 
ta com a tecnologia e mão-de-obra especializada. 

palavras, ê enfatizado 
agrícola moderno é fei -

• 

A política agrícola para facilitar uma distribuição mais equitativa 
de propriedade da terra, segundo o trabalho de Schuh & Alves '1971), intitula -
do "Alternativas de política Agrícola para o Brasil", seria o seguinte: 

1. eliminação da alta taxa de inflação, que estimula a compra de ter -
ras como um modo de proteção contra a depreciação da moeda; 

2. estabelecimento de uma política de crédito e legislação que facilt 
tasse a compra 
tivã-la (i.e., 

• 

-
de terras por parte daqueles que são capazes de cul 

• -
condições de financiamento com prazos de até 20 anos); 

3. continuação do fortalecimento da economia global, de modo que exis -
tam as oportunidades de emprego, e que, a força de trabalho não 
mais esteja sujeita a condições de mercado de trabalho monopsonista. 

4. expansão das oportunidades educacionais e de investimento no agente 
humano de modo que o trabalhor tenha habilidades utilizáveis; 

5. a provisão de informações de mercado de trabalho, dizendo ao traba -
lhador as oportunidades disponíveis para ele, facilitando o funcio-
namento deste mercado na alocação das habilidades e recursos onde 
possam ser mais efetivamente u~111zados. 

Estas recomendações feitas em 1970, durante o chamado "milagre eco --nomico brasileiro", ainda era 1985, indicam caminhos para que o país saia da 
presente crise de energia cara, de inflação de três dígitos, do desemprego, 
etc. 

XII 



- . No proxlmo 
. -Hl potese da Inovação 

trabalho, intitulado: "A Política 
Induzida", Alves & Pastore (1975) 

Agrícola do Bras i1 e 
defendem o papel da mo -

demização agrícola para um " ••. aumento significativo da produtividade dos 
. -fatores terra e trabalho. r sinônimo de uma agricultura que se baseia na cle~ -cia e não apenas nestes fatores tradicionais". Os autores defendem tarrbem o 

ponto de vista de que, a curto prazo, um programa de refonna agrária sem o 
fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, assistência técnica e invest1 
mento em recursos humanos e do bem-estar da população rural. pode trazer p~ 

b1emas para a produção. O resto do artigo analisa os pri nci pai s marcos da 
política agrícola 'brasi lei ra, antes e durante a refonnu1ação do sist! 
ma de pesquisa agropecuária do Ministério da Agri cultura no início da d! 
cada de setenta. Reconhece o fato de que, "os ag ri cu ltores cons i 1erados grandes 

têm melhores condições para se beneficiarem dos incentivos governamentais".Em 
uma situação em que, por um lado, se estimula a absorção da mão-de-obra • 

Vl a 
expansão da fronteira, por outro, tendem a 
dida em que subsidiam o capital ,através de 

contrabalançar este efeito, na me -
taxas de juros negativos. 

No ·ensai·o intitulado: "Inovação Induzida e os limites ã Modernização 
na Agricultura Brasileira" (Pastore, Alves & Rizzieri, 1974), os autores su -
gerem que, é necessário encarar o desenvolvimento agrícola, não somente do 
ponto de vista do crescimento extensivo do produto bruto do setor, mas princi -
pa1mente incorporando técnicas que pennitem utilizar mais eficientemente os 
dois fatores tradicionais, terra e mão-de-obra. 

As restrições impostas sobre o desenvolvimento agrícola por uma ofer -
ta inelástica e ~~,centração da propriedade da terra, podem ser parcialmente 
contrabalançadas por avanços na tecnologia biológica. As restrições impostas 
por uma oferta inelâstica de mão-de-obra, podem ser superadas por progresso 113 

tecnologia mecânica. Neste contexto, as novas técnicas culturais ou as novas 
sementes, onde estão incorporadas novas tecnologias biolÕgicas e químicas, po -
dem ser encaradas, antes oe mais nada, como os insumos que facilitam a substi -
tuição de terra, por fontes artificiais de nutrientes e uso maior de mão-de-
obra. 

o processo pelo qual são geradas novas tecnologias, tradicionalmen -
te foram tratados como exõgeno ao sistema econômico, como um produto de avan -
ços autônomos no conhecimento cientifico e teórico. A teoria de inovação indu -
zida, representa um esforço para i nterpretar o processo de mud '1n , -- - . ça tecnica como endogeno ao sistema econômico. Neste contexto, 
a tecnologi a pode ser gerada como uma resposta dinâmica ás mudanças 
na ~1sponibilidade de recursos e ao crescimento projetado ua deGanda. Conclu -
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em os autores que: "a anã1ise das vantagens das técnicas modernas e 
na1 implica, dessa forma, na escolha da inovação mais racional do 

tradi ci o 
ponto 

vi sta da dotação de fatores". 

Alves 

No trabalho: "Papel da Tecnologia na Expansão Agrícola", Pastore 
(197;1), referem-se à possibilidade de transferência de tecnologia, 

-
de 

& 

in -
c1uindo as transferencias do "know-how" e o domínio da metodologia cientÍfica 
para estudo de determinados problemas . Segundo os autores, a demanda por pes
quisa apresenta duas dimensões complementares: a'} a dernanda atual; e b) a de -
manda potencial. Os mecanismos de alocação de recursos na pesquisa vem contem 
p1ar uma conciliação entre o atendimento da demanda atual e da potencial. 
outras palavras, segundo os autores, sempre que a pesquisa bãsica responde 

-
Em 
-a 

demanda da pesquisa aplicada, estã na realidade, respondendo às necessidades 
da sociedade. As estações experimentais devem ser formadas por grupos inter -
disci p 1 i nares de 
di r através dos 

pesquisa e, uma vez testado um "pacote tecnológico", 
agentes de extensão, seus resultados por meio de campos 

difun -
de 

demonstração nas próprias fazendas dos agricultores, observando seu comporta
mento e procurando os ajustes necessãrios, tendo em vista a ampla difusão des -
ta tecno10!)ia. 

No próximo trabalho, Alves define e ana1is-a '9-8Ilfoque de sistemas 
na pesquisa agropecuãria. O ensaio destaca a redução do tempo de adoção e o 
aumento do coeficiente de utilização de diferentes tecnologias, que dependem, 
em parte, da capacidade da pesquisa em definir tópicos a serem pesquisados, a 
partir dos problemas dos agricultores e, a cada passo da execução d,.,' traba1ho, 
não perder de vista o produtor rural. No caso da Et1lRAPA, toma-se aconselhá -
ve1 um nível mais agregado de definição de problemas da pesquisa e, a partir 
desse nível, caminhar para problemas mais específicos, que estejam de acordo 
com os interesses dos cientistas que compõem as equipes multidisciplinares. 

Apresenta-se, a seguir, um trabalho sobre o modelo conceitual do 
processo de geração de conhecimentos na agricultura. De um lado, está a pes
quisa, cujo objetivo é desvendar os mistérios da natureza através de descober -
tas cientificas. De outro, encontra-se o trabalho experimental, propriamente 
dito, que se fundamenta no estoqv~ de conhecimento acumulado e nos sistemas 
de produção existentes. 

O primeiro grupo de conhecimentos, será produzido pelas universida -
des e faculdades de ciências agrárias que, se dedicarão às pesquisas que têm 
como finalidade o progresso da 'ciência e a criação de novas técnicas experi -
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rrentais. Caberiam ãs demais instituições, como a Efotl RAPA , as pesquisas 
gunda categoria, principalrrente na geração de novas tecnologias. 

Gerada uma tecnologia, na sua aplicação, surgem problemas que 
rem adaptação e modificação. r importante que exista um rrecanismo de 

de se -
reque -

retro-
alirrentação, o que garantirá o aperfeiçoarrento contínuo, já que o processo de 
geração de conhecimentos é circular, quando considerado em toda sua amplitu
de. Neste sentido, destaca-se a'importãncia dos sistemas estaduais de pesqui
sa, em articulação com a EfotlRAPA e o cortceito de sistemas de produção como 
produto da pesquisa. 

No final do artigo, apresenta-se um modelo de articulação entre a 
pesquisa e a assistência técnica dentro do contexto de sistemas de produção. 
Enfatiza-se que a assistência técnica deve participar do trabalho da pesquisa 
e vice-versa. O trabalho da pesquisa não termina onde correça o da assistência 
técnica, jã que os pesquisadores precisam orientar seus trabalhos para resol -
ver os problemas dos agricultores e receber diretamente destes ,críticas pelo 
que rea 1 i zam. 

O trabalho seguinte, publicado em 1976, é baseado na análise histó -
ri ca das ori gens da EfotlRAPA e no~ resultados dos primei ros três anos, apresen -
tados nos Relatórios Ano 11 e Ano 111. A EfotlRAPA conseguiu, desde o inicio, 
gerar alguns resultados de uso irrediato, embora parte destes resultados per
tençam ao esforço realizado antes da criação da EfotlRAPA. 

O programa de Treinarrento e Carreira de Pesquisador na EfotlRAPA, ela -
borado por Alves, no rresmo ano, apresenta o programa concebido no início, os 
prlrreiros resultados e suas limitações. Tentou-se demonstrar os riscos que a 
EfotlRAPA e o Sistema Cooperativo de Pesquisa corre em vista da presença de fa
tores que estimulam a rápida deterioração de seu capital humano. Destaca-se 
um conjunto de 1edidas Que devem ser tomadas para reverter esta tendência e 
indi car I)S objetivos e princípios do programa de pós-graduação e treinarrento 
continuo que se centralizam na valorização do técnico e do seu trabalho. No 
rresmo contexto,o ensaio que segue, analisa o programa de difusão de tecnolo
gia da EfotlRAPA. São resumidas várias idéias apresentadas anteriormente. 
Destaca-se o papel dos pesquisadores na difusão de tecnologia. Os objetivos das 

• 
unidades de difusio de tecnologia são discutidos em termos da elaboração de 
sistemas de produção. treinamento dos agentes da assistência técnica e parti -
cipação da assistência técnica e de agricultores no trabalho de pesquisa. A 
participação dos extensionistas e agricultores é discutida em termos de técni -
ca dos pequenos grupos. reunião com parti cipação nUlicrosa e contatos indivi
duais. 
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XVI 

Por ültimo. menciona-se a pesquisa na ârea de difusão e adoção e s~ 
gere-se que o sucesso das unidad~ s de Difusão de Tecnologia seja medido: 
a) pelo aumento da interação entre pesquisadores. extensionistas e agriculto
res; b) pelo maior interesse da comunidade na pesquisa agropecuâria; e c) p! 
lo aumento da competência tecnica dos extensionistas. 

Em seguida. inclui-se um capitulo do livro: "O Dilema da Poli'tica 
Agrícola Brasileira - Produtividade ou Expansão da Xrea AgriQJltâvel" (Alves. 
1984). O autor enfatiza a forte di scrimi nação da política econõmica. tal como 
os tabelamentos de gêneros alimentícios. visando garantir a oferta de produ
tos a preços baratos para os consumidores. taxa de câmbi o supervalorizada e a 
proibição da exportação de produtos agrícolas em certas epocas. alem da prot! 
ção dada ã industria de ins~ius modernos. resultando em preços mais altos.co~ 

parados com os produtos importados. 

O autor reconhece que existe uma tendência irreversível de êxodo ru -
ral e ~ rescimento urbano-industrial. As políticas que estimulam a agricultura 
comercial aumentarão substancialmente o excedente agrícola para ~bastecer as 
cidades e o mercado internacional. As políticas voltadas para a agricultura 
de subsistênci a visarão tornar a transi ção menos dolorosa jâ que o Brasil vai 
ter que convive:- com um sistema misto de prioridades. tendo-se em conta a a -
gricultura co ... :rcial do Centro Sul e do Nordeste. que é ainda o grande bolsão 
da agricultura de subsistência. Em seguida. são apresentados alguns dados so -
bre o crescimento dos investimentos feitos na pesquisa. dos trabalhos em anda -
mento e dos resultados do sistema cooperativo. no início da década de oitenta. 

O trabalho: "Sistema Cooperativo e Descentralização da Pesquisa Agro -
pecuãrla Brasileira" (Alves 1979). trata em forma sumiria do processo evoluti -
vo. dando maior destaque ã descentralização. -cada Estado. se9undo Alves. opta -
rã pela melhor forma de organização institucional da pesquisa agropecuária. O 
processo de decisão é cooperativo e jamais impositivo. Devem prevalecer os 
julgamentos ditados pela competência científica. Enfatizam-se os relacionamen -
tos das instituições de pesquisa dos estados com a iniciativa privada, as uni -
versidades brasileiras, a comunidade científica internacional e os municípios. 

A simplificação dos procedimentos burocráticos para que o tempo do 
pesquisador seja sobretudo gasto no esforço criativo ê dirigido no sentido 
de: "Pndem os tecnicos e não os documentos". A ideia do planejamento circular 
é que as decisões sejam tomadas nas unidades de pesquisa atraves de discus
sões, ate chegar-se a um concenso, sem imposições. 



"Evolução da Produção Agropecuãria do Brasil e "Conquista da Fronte~ 

ra Agrícola e Produtividade da Terra", são outros capitulos revisados do li
vro "O Dilema da Política Agrícola Brasileira" . No primeiro ensaio, a evol~ 

ção da produção e analisada do ponto de vista da mudança de localização da p~ 
pulação e modificação da cadeia alimentar, antes predominantemente planta- h~ 

mem, agora planta-animal-homem. Cabe ainda mencionar a demanda do mercado i~ 

temacional. O autor enfatiza que a di stribuição da renda em favor das 
ses mai s pobres aumentaria sensi velmente a demanda por alimentos . Uma 

clas
re dis -

t r ibuição da renda, na ausencia do aumento da oferta de alimentos , levaria a 
um aumento de preços que anularia os efeitos da política de mudança na estru
tura de renda. Os problemas das pessoas com renda de um ou dois salãrios mín~ 
mos, face ao crescente cus to dos alimentos e de stacado no traba lho que inc lui 
a anãlise econômica da demanda para diferentes produtos, utilizando dados ~ 
letados na pesquisa Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF). Em relação 
a produção, depois de considerar diferentes estudos, o autor conclui que "foi 
uma vitôria da agricultura ter si do capaz de manter o suprimento alimentar e 
ampliar as e xportaçôe~ num período em que ela foi tão discriminada". 

No que diz respeito ã conquista da fronteira agrícola e a produtiv~ 
dade da terra, preve-se que a região Amazônica se desenvolverã com um padrão 
tecnológico próximo da agricultura comercial. r reconhecido que hoje nessa re . -
gião convivem a agricultural comercial de tecnologia moderna e o agricultor 
tradicional, que segundo Alves, "caminha na floresta mas não a domina" . 

• - . O último trabalho do primeiro volume oferece uma visão panoraml ca 
do desenvolvimento econômico brasileiro com maior enfase sobre a migração ru -
ral-urbana e o setor agríCOla, particularmente na produção de alimentos. Al -
guns problemas atuais, são mencionados tal como a mudança na política de sub -
sídios ao crédito rural. Tambem destaca-se o significado de "Quem produz ali -
mentos - arroz, feijão, mandioca, milho e leite - são pequenos e médios produ -
tores". Estes produtores usam quantidade limitada de insumos modernos e, por -
tanto, estão ã margem dos problemas de incremento de preços desses insumos, 
bem como de falta de crédito subsidiado. A nível de grandes produtores,depois 
de reconhecer a possibilidade de diminuição da produção a curto prazo, escre -
ve que: "a retirada do subsídio ao Crédito Rural pode levar a uma maior efici -
encia de uso dos insumos modernos a nível de fazenda e de indústrias,as quais 
teriam que reduzir custos' e tambem os lucros". O autor tennina enfatizando que 
"a redução da produção significarã perdas de divisas, numa hora que nem se 
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pode pensar nisto! Por outro lado, é preciso ter em conta que os países 
çados subsidiam sua agricultura e, além do mais, os insumos modernos lã 

, 

tam menos" (A1ves,lgS4). 
• 

avan -
cus -

Para que os esforços dos pesquisadores e outros profissionais afins, 
que se dedicaram a gerar o acervo de tecnologia própria para o Brasil, sejam 
aproveitados, as metas de distribuição de renda, criação de empregos na a9ri
cultura e melhoria do capital humano, devem receber prioridades. Somente ali! 
das a outras políticas que favoreçam o setor agrícola e o hOllll'm do campo, PE, 

derão as tecnologias geradas pela pesquisa agropecuãria brasileira atingir 
Slla contribuição potencia1. Sem estas medidas, a19umas destas tecnologias po -
dem até aumentar a concentração da renda e a exp10tação do homem do campo. To -
dos estes assuntos jã foram Objeto de estudos por parte de economistas e ou -, 

tros cientistas interessados nos prob~'emas econômicos e sociais. . Espera-se 
das novas lideranças e da opinião pub1tca maior atenção para estes trabalhos 
e que eles não sejam simplesmente considerados cano instrumentos de dominação 
pe 1 a tecnocraci a. 

Como mostram os ensaios incluídos neste livro, o sistema de pesqui -
sa agropecuãria brasileira, é uma instituição de desenvolvimento capaz de se 
tornar um instrumento dinãmico e aberto às mutações que a complexa realidade 
do Brasil impõe. Neste contexto, muitas idéias e metas apresentadas foram a -
tingidas, outras todavia, constituem-se em intenções ou estão em processo de 
implementação como aparece no Volume 11. 

Embora possa haver discordància quanto a escolha de cada um dos ar -
tigos tanados individualmente, acreditamos que, como um todo, a co1etãnea po -
derã ser de grande utilidade para o fim principal a que se destina, ou seja, 
o de facilitar o estudo da perspectiva histórica do desenvolvimento institu -
ciona1 para a situação atual da pesquisa agropecuãria brasileira, e, de uma 
forma indireta, apresentar a contribuição do principal autor a este processo. 
Com relação a esta contribuição, jã que os psicólogos insistem em que as pes -
soas fazem as carreiras, enquanto os sociólogos afirmam que as carreiras fa -
zem as pessoas, espera-se que cada leitor formule sua própria conclusão. Ao 

mesmo tempo, esta obra é dedicada a todos que, como seu principal autor, lu 
, , -

tam em prol da modernização da agricultura brasileira, não raras vezes com es 
cassos recursos à disposição. 

, 
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PESQUISA APLICADA, ASSISTtNCIA 
TtCNICA E EXTENS~O RURAL 

Pronunciamento do Dr. Eliseu Alves durante o Sim

Milton Campos, 1976. 

Pesquisa, assistência técnica e extens10 s10 partes de um processo 
bastante amplo, conhecido como processo de geraç10 de conhecimento. 
Esse processo de geraç10 de conhecimento envolve todo o esforço que o 
homem faz ao bater As portas da natureza para descobrir os segredos qu~ 
ali se encontram. ~ evidente que esse esforço é feito em muitas direções. 
Nem todos os resultados alcançados em pesquisa s10 imediatamente aplica
dos, mas isto n10 quer dizer que eles n10 sejam importantes. 

Decidir se vamos aplicar em pesquisas que têm respostas imediatas ou 
. resposta a longo prazo, evidentemente, é problema relacionado com o esta

do de riqueza de cada pais. Poderfamos rl,~ 'llJe num pais. como o Brasil, 
que tem ursência em revolucionar e modernizar a sua a~ricultura, prova
velmp.nte a ênfasp. fins Invfl1Stlmentos estivesse na irea de pesquisa mais 
éI!Jlir.ada. no sentido de procurar Investl8ar aquel~ problemas mais pr6xi
mns dos af(rlcultores. de encontrar solucões que tenham imediata aplica-
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bilidade. ~ bom ressaltar que mesmo na história de um pais extremamente 
• 

rico como é o caso dos Estados Unidos da América, enquanto a pesquisa se 
dedicou exclusivamente a responder os problemas imediatos dos 
agricultores, o aume,nto da produtividade da agricultura, e~ cons~qüência 
das inovações tecnológicas produzidas pela pesquisa, fOI relativamente 
baixo. 

Outro aspecto extri!mamente importante é que vários órgãos, várias 
instituÍ('õps e várias pessoas oraticam pesouisa no Brasil. lJe iniCIO, e 
Importante reconhecer que o próprio agricultor é um grande pesquisador. 
Embora desconheça as sofisticações do método cientifico, que possivelmen
te tem 300 anos de existência, o agricultor vem praticando pesquisa desde o 
dia em que começou a plantar. Note-se que grande parte dessa agricultura 
pujante que se acha implantada no Brasil, que responde pelos programas 
de desenvolvimento do Governo brasileiro, foi conseqüência do esforço 
ingente, da tendência e da coragem de se arriscar de grande parcela dos 
agricultores brasileiros. . 

Claro que, quando pregamos, e eu, como homem de pesquisa hoje, 
embora passasse grande parte da minha vida em assistência, quando prega
mos que a pesquisa mais cientlflca, ou seja, sob a proteção dos principios 
do método cientifico, tem sua raz~o de ser e deve ser enfatizada na socieda
de, é porque acreditamos que esse tipo de pesquisa tem capacidade para 
responder a problemas, trazer respostas à sociedade, produzir incrementos 
de produtividade que estão muito fora do alcance de um agricultor. 
Inclusive e já foi abordado aqui o agricultor não tem condições de 
contratar técnicos de alta sofisticação, exatamente porque ele nào tem 
condições de internacionalizar os resultados de sua pesquisa. Devemos 
deixar claro que o agricultor é um grande experimentador e os técnicos 
que trabalham em pesquisa terão muito a aprender, procurando olhar com 
mais carinho, mais cuidado e mais profundidade a experiência que esse 
agricultor vem acumulando ao longo de sua vida nas diversas regiões e nos 
diversos rincões do Território Nacional. 

Reconhecemos que as Universidades fazem pesquisa, e tivemos exposi
ção neste sentido. Reconhecemos ainda que há, fora do Ministério da 
Agricultura, instituições em outros Ministérios, outras instituições não 
localizadas aqui, no Brasil, localizadas no exterior, tentando responder a 
problemas colocados pela agricultura nacional. O grupo de pessoas envolvi
das ~a. bu~ca ~e con~ecimentos pertinentes à problemática da agricultura 
brasileira e mUito mais ampio do que se pensa à primeira vista. 

Em segundo lugar, deixo clara a idéia de que, no caso da assistência 
técnica e extensão, os grupos que participam da difusào de conhecimento 
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510 também diversos e amplos. N~o ~ s6 a extens~o sob a égide do Governo 
Federal ou dos governos estaduais que ~ realizada no Brasil. t também 
praticada pelas firmas particulares, e, de certa forma, pelas Universidades 
nos seus diversos contatos com os agricultores e • por que nào dizer? -
praticada igualmente pelos agricultores entre si, quando difundem seus 
conhecimentos, generosamente, entre os seus vizinhos. 

A extensào praticada pelo Governo, e vamos focalizar o problema 
dentro do Ministério da Agricultura, é parte desse grande esforço de 
difusão de conhecimento na sociedade brasileira, na qual intervém grande 
número de agentes, além daqueles filiados aos 6rg}os governamentais, 
sejam esses 6rg}os de natureza federal ou de natureza estadual. 

Um ponto que também gostarfamos de deixar bem claro: por que o 
Governo está investindo em extensào, em pesquisa, em assistência técnica? 

Durante longa fase do desenvolvimento econOmico brasileiro e do 
desenvolvimento da nossa agricultura, o Governo investiu praticamente 
nada em pesquisa e assistência técnica no Brasil. Se houve investimentos, 
foram apenas em alguns Estados, principalmente em S}o Paulo, um pouco 
no Rio Grande do Sul, um pouco em Minas Gerais, e, depois da década dos 
30, alguma coisa em Pernambuco e Bahia. 

Na realidade, durante longo perfodo da nossa Hist6ria, verificamos que 
investimentos de pequena monta em pesquisa e assistência técnica foram 
realizados pelo Governo Federal. 

No entanto, principalmente a partir de 1958, mais precisamente a partir 
de 1964, a 6ptica do Governo mudou, no sentido de reconhecer que os 
investimentos com capacidade de aumentar a produtividade da agricultura 
brasileira teriam signiflcâncla muito importante. Por que nlo ocorreu isso 
anteriormente? Uma das explicações é que o Brasil dispunha de 
abundância de terra e de abundância multo relativa de· trabalho, de forma 
que a expansão via fronteira agrícola e via expansão do uso da força de 
trabalho existente seria capaz de fazer face à demanda. 

Segundo alguns dados, embora muito contradit6rios, possivelmente 
nos últimos 30 anos a produç}o no Brasil, em conseqüência do aumento da 
expansão da fronteira agrfcola, cresceu em torno de 3 a 4% ao ano. 

A expansão da fronteira agrfcola brasileira, 'alnda vasta, teve capacidade 
de assegurar excedente de bens agrfcolas, que foram encaminhados aos 
centro~ consumidores e para os mercados Internacionais, sem grande 
necessidade de uso aprimorado de tecnologia, a não ser aquela tecnologia 
que foi aprimorada em conseqOêncla do trabalho contfnuo ingente e 
determinado dos nossos agricultores. ' 
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Em tempos mais recentes, a situação mudou. Em conseqüência do 
desenvolvimento acelerado da indústria brasileira e das perspectivas que se 
abriram no mercado internacional, a demanda de alimento passou a 
superar segundo alguns, com margem de 3% a capacidade da produ
ção via expansão da fronteira agrícola. Existiria uma defasagem de 3%, 
necessariamente coberta via aumento da produtividade da agricultura. 

Então, via pressão da demanda, via encarecimento dos fatores, men
cionados pelo Professor Affonso Celso Pastore, principalmente o fator 

• trabalho em algumas regiões, e do fator terra em outras, nasceu uma pres-
são muito grande no Brasil, no sentido de que o Governo respondesse às 
questões dos agricultores, que solicitavam tecnologias capazes de tornar 
relativamente mais baratos esses fatores. 

Se analisarmos, os poucos estudos econOmicos feitos no Brasil mostram 
que as pesquisas tiveram alta rentabilidade, rentabilidade maior que a dos 
investimentos de caráter tradicional, ou seja, em capital ffsico. 

• 

Por exemplo, as pesquisas feitas em São Paulo tiveram uma taxa de 
retorno, no caso do algodão, da ordem de oitenta por cento. Em relação ao 
cacau da Bahia, uma pesquisa feita em Viçosa mostrou que essa taxa de 
retorno, pelo menos nos últimos anos, se situa em torno de 60 a 70%. Ainda 
uma pesquisa da Universidade de Viçosa mostrou que a relação beneficio
custo para extensão variou entre 5 e 23, relação extremamente alta. 

Esses fatos juntos mostram que ainda existe terreno para a sociedade 
brasileira investir largamente em pesquisa e extensão, porque os retornos 
obtidos são extremamente altos. À medida em que aumentam os inves
timentos em determinada atividade que tem retornos altos, a tendência 
desses retornos, depois de certo tempo, é cair, com equalização dos retor
nos em todos os empreendimentos, evidentemente descontados os fatores, 
ao acaso, os fatores de imperfeição de mercado etc., presentes em todas 
sociedades. 

Os poucos estudos realizados no Brasil mostram que elÇistem taxas de 
retorno extremamente elevadas nas atividades de extensão e pesquisa. Cla
ra e inequivocamente, demonstram que, se o Governo brasileiro aumeotar 
sensivelmente os seus investimentos nas atividades de pesquisa e extensão 
estará no caminho certo, porque estará colocando dinheiro em atividade~ 
que têm altos retornos para a sociedade brasileira. 

O incremento extraordinário da safra de soja, o incremento que 
estamos tendo na produção de trigo, o incremento extraordinário da 
produção de açúcar no Brasil foram conseqüência do trabalho de 
pesquisadores, que lutaram com as mais diversas condições, pois, na 
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realidade, nào existia ainda uma idéia madura para o papel que a Ciência 
poderia exercer dentro do desenvolvimento econOmico brasileiro. 

Hoje em dia, como fruto do trabalho desses pesquisadores, como 
conseqüência do trabalho dos nossos agricultores, dispomos de acervo de 
conhecimento, na verdade, pequeno ainda, como proclamado pelo 
Professor Potsch, mas contribui sensivelmente para o aumento da 
produtividade da agricultura brasileira, que, de certa forma, representa o 
sustentãculo do desenvolvimento Industrial brasileiro pelo menos nos 
últimos 20 anos. 

Como conseqüência da presslo da sociedade brasileira, no sentido da 
colocação de mais investimentos em pesquisa e assistência técnica, foram 
encontrados alguns problemas, e esses problemas levaram a modificações 
institucionais, pelo menos na ârea do Ministério da Agricultura, com a 
evoluçào do Sistema ABCAR para a EMBRA TER, e com a criação da Empresa 
Brasileira de Pesquisas Agropecuârlas EMBRAPA, exatamente visando 
criar maior flexibilidade, para que essas i~stituições pudessem atender aos 
reclamos constantes de uma demanda crescente por novos conhecimentos, 
demanda essa porém dos nossos agricultores, que procuram a todo instante 
modernizar as suas atividades. 

Claro que essas instituições, pressionadas pelo Governo, pressionadas 
pelos agricultores, estio moldando uma filosofia de trabalho no sentido do 
relacionamento maior do desenvolvimento de pesquisas e a assistência 
técnica, tanto no caso da pesquisa de desenvolvimento da tecnologia como 
no da assistência técnica, para a concentraçlo de esf,orços em atividades em 
que realmente a sociedade brasileira sente grande necessidade de aumento 
da produção e da produtividade principalmente naquelas culturas bãsicas à 
alimentação do povo brasileiro, nas culturas que desempenham papel 
importante no mercado Internacional. Visa-se a conquista de novas divisas, 
de que estamos multo carentes, e que são extremamente importantes, 
como motor, para o desenvolvimento econOmlco brasileiro nos próximos 
anos. 

Vou relatar a dos prlncfplos que nortearam a formação de uma 
filosofia dessas duas Instituições. Dlscusslo mais detalhada desses principios 
evidentemente tomaria multo tempo. ' 

Primeir0i" é importante ressaltar que a EMBRAPA conta apenas com 
três anos de Idade, fundada que foi em 26 de abril de 1973. A EMBRATER 
com~çou a operar em abril de 1975. Ambas substitufram sistemas que 
funcionaram hâ longo tempo. No caso da extenslo, desde 1948; e no da 
pesquisa a nfvel governamental, o marco Iniciai possivelmente estaria no 
anode 1938. 
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o ponto fundamental sobre o qual se focaliza o trabalho dessas duas 
instituições é o aumento da produtividade da agricultura. Essas 
instituições, EMBRAPA e EMBRATER, est~o trabalhando dentro desse 
enfoque, com a finalidade de produzir tecnologias que tenham capacidade 
de aumentar a produtividade da agricultura, e aumentar a produtividade da 
agricultura na direç~o certa. Nas regiões onde existe abundância de m~o
de-obra, teremos que focalizar o trabalho no sentido de criar tecnologias 
biológicas; no Centro-Sul, onde o processo de industrialização tem 
competido intensamente com a agricultura em relação à mão-de-obra, 
deveremos não só enfatizar as tecnologias de natureza qufmico-biológica, 
mas também aquelas que terão condições de poupar mão-de-obra. 

Estamos preocupados com o problema de distribuição de rendas para 
beneficio dos pequenos agricultores e trabalhadores, mas é claro , que , 
sabemos que esse problema transcende a capacidade da nova tecnologia 
de resolvê-lo In totum. Jã dirigimos a tecnologia no sentido de , não se, 
economizar mão-de-obra onde esta é abundante. Algum efeito iâ estâ 
sendo produzido, pelo menos para não se agravar mais o problema de 
distribuição de renda existente. Esse principio de aumento da 
produtividade .da agricultura, idéia central das duas instituições ligadas ao 
Ministério da Agricultura, evidentemente leva a uma série de 
conseqüênciás. Uma: o trabalho tem que ser bastante concentrado. Os 
recursos são escassos na economia brasileira. Os recursos destinados a essas 
duas instituições EMBRAPA e EMBRATER são ainda mais escassos, 
apesar de acrescidos intensamente nos Caltimos três anos. Em resultado 
desses recursos escassos, as duas instituições têm que dedicar os seus 
esforços num número pequeno de atividades e, dessa forma conseguir 
maximizar os resultados. Se houver dispersão de esforços, como se 
verificou anteriormente no Brasil, a grande chance é que os resultados 
sejam menores, em vista de se poder dedicar a cada assunto atenção muito 
pequena. 

Outro aspecto que consideramos extremamente importante e 
aqui ressaltado é que existe um estoque de conhecimento muito grande no 
resto do mundo que pode ser transferido e utilizado no Brasil. Esse estoque 
de conhecimento pode ser utilizado no sentido de desenvolver novas va
riedades, com o fim de conhecer melhor o ambiente eco,lógico brasileiro, 
para que, dessa forma, gerem sistemas de produção que sejam 
competitivos, que sejam econOmicos e que tenham condições de 
realmente trazer resultados para a economia brasileira. Evidente, para que 
suceda essa transferência de conhecimentos, necessitamos de 
pesquisadores de alto calibre, altamente treinados na tradição desses pafses 

, 
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que desenvolveram tal tipo de conhecimento. Sem a existência desses 
pesquisadores, é evidente que a nossa capacidade de transferir, não a 
tecnologia, mas o conhecimento que foi gerado nesses paises, serã muito 
limitada. 

Por esta razão é que a EMBRAPA vem investindo largamente na forma
ção de recursos humanos. Nos últimos três anos temos investido cerca de 19 
milhões de dólares nos programas de pós-graduação. Jã temos beneficia
dos, nos programas de nível mestrado e de doutorado, cerca de mil pes
quisadores, em apenas três anos. 

Consideramos essa atividade extremamente importante, porque 
facilitarã a transferência de conhecimentos cientificos de outros paises para 
o Brasil, e, ao mesmo tempo, ajudarã a criar uma elite de pesquisadores em 
condições de fazer face aos problemas que a agricultura brasileira enfrenta. 

Ambas as instituições estão muito preocupadas ao.m a interiorização 
das suas atividades. O Brasil é muito diverso, é um mosaico de regiões. t 
extremamente importante tenhamos nossos técnicos de assistência técnica 
e nossos pesquisadores embrenhados nas diversas regiões do Território 
Nacional, buscando soluções para problemas dessas regiões e mesmo para 
os problemas locais. Os Senhores poderão observar que tanto o Serviço de 
Extensão da EMBRA TER quanto a A estão atualmente presentes em 
quase todos os Estados que compõem o Brasil. 

Dada essa gama enorme de instituições que realizam pesquisa e 
assistência técnica no Brasil, num Pais pobre, onde uma duplicidade 
exagerada de esforços representa desperdicio, temos que desenvolver 
esforço muito grande no sentido de coordenar essas atividades com as 
instituições que fazem pesquisa, com as universidades, com firmas 
particulares e com as instituições de assistência técnica. , Assim, a 
coordenação é um dos principios capitais na form,ação da filosofia de 
atuação, não só da EMBRAPA como da EMBRATER. 

Hoje o Brasil vive um desenvolvimento econômico muito diferente das 
épocas anteriores. 

t extremamente importante que se assegure um fluxo de investi
mento para as atividades de pesquisa e assistência técnica, porque 
garantirã aumento da produtividade, aumento esse que tem valor muito 
grande, não só para proporcionar bem-estar aos consumidores urba 10S, 

mas, como jã foi mostrado pelo colega Affonso Pastore, em conseqüência 
desse aumento da produtividade hã tendência de decréscimo dos preços 
reais de alimentos. E o decréscimo dos preços reais de alimentos tende a 
beneficiar exatamente os consumidores de renda mais baixa, aqueles que 
consomem maior porção da sua renda com alimentos. 
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o aumento da produtividade tem também importanciél muito grande 
no sentido de fortalecer a posição do Brasil nos mercados internacionais, 
.judando-nos a enfrentar a competição, que cada vez mais se torna acirrada 
nos mercados de alimentos e fibras. Na medida em que gera recursos e 
renda, poder-se-á utilizar o aumento de produtividade em novos investi
mentos nas instituições que assistem a agricultura e no aprofundamento da 
industrialização brasileira. O aumento da produtividade significa queda 
real dos preços dos produtos agricolas, e ajuda o Governo brasileiro a 
combater as pressões inflacionárias, nas quais estamos vivendo ou temos 
vivido longo periodo da nossa História. 

Portanto, o aumento da produtividade da agricultura tem significação 
muito importante no sentido de garantir aumento auto-sustentado das 
taxas de desenvolvimento econômico do Brasil. 

Finalizo, Sr. Presidente, deixando esta mensagem muito clara: os 
esforços do Governo, no sentido de aumentar a produtividade da 
agricultura brasileira, representam, de certa forma, componente 
extremamente importante em toda politica de desenvolvimento 
econômico nacional. 
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EDUCAÇ~O, PESQUISA E ASSISTENCIA TECNICA* 

Eliseu Roberto de Andrade Alves 

* Baseado sobre Apresentação feito ao livro de Paulo Fernando Cidade de 
Araujo e G. Edward Schuh, Desenvolvimento da Agricultura, Educação e 

Assistência Técnica, São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1975. 
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Revisão da Literatura 

Eliseu Alves 

Os estudos que relacionavam as taxas de crescimento da produtividade a 
incrementos dos fatores tradicionais deixavam um resíduo. de proporções apreciá
veis, sem explicação . O conceito de capital humano permitindo incorporar varia
ções qualitativas no fator trabalho e, de certa forma, no fator capital, possibilitou 
explicação. de trânsito fácil na comunidade acadêmica, para o mencionado resí
duo. Este desenvolvimento teórico estimulou, na década de 60 e até os dias 
atuais, os estudos que procuram medir a contribuição da Educação, Pesquisa e 
Assistência Técnica para o desenvolvimento econômico, em geral, e da agricultu
ra, em particular. Os artigos aqui reunidos constituem amostra da literatura dispo
nível sobre essas questões. 

O conceito de capital, tal como formulado por Schultz, é muito abrange
dor. Presta-se ao estudo de inúmeros fenômenos econômicos~ O próprio Schultz, 
quando confrontado com os problemas da agricultura tradicional, demonstrou co
mo o conceito pode ser usado para estudar as causas de estagnação desta agricul
tura). 

Atribuía-se, por hipótese, a estagnação da agricultura tradicional, em linhas 
gerais, ao comportamento especial dos agricultores que não considerariam os si
nais emanados dos mercados no seu processo de decisão. Este comportamento, 
tido como irracional, geraria uma ofetta de produtos agrícolas que não respon
deria a preços e, do lado do mercado _de trabalho, compatibilizar-se-ia com exis
tência de desemprego disfarçado. 

Schultz reagiu vigorosamente contra esta rupótese. Procurou mostrar que a 
estagnação da agricultura tradicional é conseqüência da falta de oportunidades de 

1 Blseado sobre Apresent.çio fei tA lO lhro ele PAulo Fernando Cidade de 

ArlÚJo e 6. E.a'" Schuh, Desenvolvi_to da Agrlculturl, EGluçio e 

Assistencia TienicI, Sio Paulo, Liyrarla Pioneira Editora, 1975. 

2 Schultz, T.W., "Investments in Hunan Capital", Amtrican Economic Revitw, vol. 51, 
1961, pp. 1"' I 7. 

3 Schultz, T.W., Transforming Traditional Agriculture, New Haven, Yale University Press, 
1961. Para uma crítica das idéias de Schultz veja: Dandekar, J.M., "Questions of Economic 
Analysis and the Consequences of Population Growth", em Wharton Jr. Clirton R. (ed.), 
Subsisttnct Agriculturt and Economic Development, Chicago, A1dine, 1969. 
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investimentos lucrativos e de políticas discriminatórias contra o setor rural, postas 

em prática nos países em desenvolvimento . 
Mostrou, fundamentado em evidências empíricas, que os agricultores tradi-

cionais reagem a preços, sendo eficientes, e que , portanto , não há lugar para ga
nhos de produtividade , de monta, através da reformulação da combinação ótima 
dos fatores de produção. Como conseqüência , deu à tecnologia moderna papel 

fWldamental no desenvolvimento da agricultura . 

Em seguida, Schultz incorporou novo dado ao modelo - a pouca transferi
bilidade da tecnologia moderna, no que respeita à agricultura. Deste modo, os 
países em desenvolvimento não podem, prontamente , utilizar as técnicas pratica
das pelos agricultores dos países avançados. Os mecanismos de geração e difusão 
de conhecimentos, muito deficientes nos países subdesenvolvidos, passam assim a 

constituir importante ponto de estrangulamento. 

A geração de conhecimentos que, mais tarde, se cristaliza nos chamados in
sumos modernos, depende da existência de um corpo de cientistas treinados e 
com meios adequados para a execução de pesquisas. Os países em desenvolvimen
to descuraram, nos seus planos econômicos, da formação deste tipo de capital 
humano. Por outro lado, os recursos propiciados à investigação em agricultura 
têm sido minguados. Não constitui, assim, surpresa a existência de um acervo de 
conhecimentos longe de satisfaur às necessidades de modernização da agricultura. 

Os investimentos em educação da população rural, medidos por qualquer 
padrão, têm sido, também, extremamente carentes .. Uma população rural de bai
xo grau de instrução encontrará dificuldades, em certos casos, intranspon íveis, pa
ra assimilar a tecnologia moderna. Desta forma , o traballio da assistência técnica 
toma-se penoso e dispendioso pelo fato de os métodos de atendimento individual 
terem que predominar em relação aos de alcance sõbre grupo e 

A existência de massa crítica de capital humano. seja em tellilOS de pesqui
sadores. agentes de assistência técnica e de população rural com certo grau de 
instrução. adquire. assim, importância fundamental entre as variáveis que são ca
paus de explicar a estagnação da agricultura tradicional. Schultz reconhece que a 
inexistência desta massa crítica não é o único fator responsável pelo atraso da 
agricultura. Há outras incluindo-se entre estas. como já foi dito. a discri
minação que se praticou contra a agricultura. em conseqüência de uma visão 
míope da contribuição que os aumentos de produtividade podem dar para o de
senvolvimento econômico. Entretanto. não resta dúvida de que o capital humano. 
na forma de pesquisadores. agentes de assistência técnica. professores de faculda
des de ciências agrárias e de uma população rural com grau de instrução mais 
elevado. é variável importante nos estudos que versam sobre a transformação da 
agricultura tradicional. 

Os acima. mal interpretados. podem levar- a uma visão pessimis-
ta. Com efeito, obtida esta crítica de capital humano, o país já não estaria 
mais no rol dos países subdesenvolvidos. Não é, entretanto. este o sentido da 
análise. Indica, apenas, que na política econômica. é necessário dar mais priori-
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dade à f 011 11 ação de capital humano, sem o qual os grilhOes da estagnação nlo 
serlo paulatinamente rompidos. 

Schultz admite que as novas oportunidades de investimentos lucrativos, na 
maioria dos casos, são proporcionadas pelos insumos modernos que incorporam 
os conhecimentos gerados nas instituições de pesquisas, p6bUcas e privadas. Nio 
põe muita f~ nos estímulos oriundos da demanda agregada, a qual julga difícil de 
ler manipulada. Por esta razão, o seu modelo foi cognominado de Modelo de 
Insumo Moderno (High Pay off lnput Model) por Hayatni e Ruttan4

• 

O Modelo do Insumo Moderno estimulou .afra enOlJile de pesquilas que 
visuam avaliar OI retornos dos investimentos em pelquisa e ticnica. ~ 
bem verdade que algumas pesquisas, com este objetivo, foram realizadas antel da 
publicação do livro Transfor",ing Traditional Agriculture e, com certeza, motiva
ram o autor na fOlJllulação de modelo. Salienta-se, a este relpeito, a pesquisa 
sobre milho híbrido, realizada por Grilichess . 

O Modelo do Insumo Moderno ~ incompleto, visto que nlo cont~m meca
nismos que discriminam como a sociedade aloca recursos entre pesquilas e outras 
atividades e, no que respeita à pesquisa, como as prioridades de investigação lio 
determinadas. Hayuni e Ruttan procuram completar o modelo de Schultz, intro
duzindo no mesmo, explicitamente, estes mecanismos6

• Como a pesquisa, na 
maioria dos casos, ~ um bem não transacionado nos mercados, o mecanismo de 
preços não tem como operar diretamente. Mas, indiretamente, pode fali-lo. 
Hay~lIi e Ruttan imaginam um processo, atrav~s do qual o efeito indireto dOI 
preços relativos dos insumos se faz sentir. Trata-se da diaJ~tica que Ie estabelece 
entre os produtores, d~ um lado, e pesquisadores de outro, cujo resultado fanal ~ 
faur sentir a estes as dificuldades daqueles, no que se refere à inelasticidade de 
ileterminados fatores de produção. As prioridades de pesquisa sio orientadas no 
lentido de se romperem as barreiras interpostas pelos fatores que se tomam escas
sos. 

O mecanismo dial~tico, tendo agora, de um lado, os responsáveis pela aloca
ção de recursos (os políticos) e, do outro, os agricultores e o mundo científico, 
explica como se processa a alocação de recursos entre pesquisa, ticnica 
e outras atividades. 7 

4 Hayamj, Yugiro e Ruttan, V.W., "Agricultura! Development: An Internatlonal Penpective", 
Baltimore, The John Hopkins hell, \97), pp. 39-43. 

5 Griliches, Zvi, "Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of TechnoloJical Oaanae", 
, Vol. XXV, n9 4 (outubro, 1957), pp. 501-22. 

6 Hayami e Ruttan, op. cit."pp. 43-63 e pp. 122-35. 

7 Mlj. detalhes sobre a hipótese induzida podem ser encontrados em Hayami e Ruttan, 
op. clt., pp. 122-25, e capítulo 4, 5 e 6. 
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É fácil prever que a hipótese da inovação induzida terá, nos próximos anos, 
influência enOlllle sobre a literatura especializada em economia agrícola. Não t 
difícil notar sua influência em alguns dos artigos que compõem a presente cole
tânea. No entanto, t necessário reconhecer que, por ter mantido a hipótese de 
Schultz, no que respeita à demanda agregada. é uma teoria incompleta. Não ex
plica o efeito que a modernização da agricultura tem sobre o decréscimo dos pre
ços dos produtos agrícolas e como este decréscimo é capaz de põr um freio na 
difusão de tecnologia l

. 

No plano empírico, a influência de Griliches sobre esta coletânea de artigos 
se faz sentir de duas maneiras. Uma delas diz respeito ao esforço que foi feito no 
sentido de identificar as variáveis que explicam as diferenças de produtividade. 
Esta coletânea de artigos, implicitamente, aceitou a hipótese de que a nova tecno
logia vem cristalizada nos fatores de produção e, deste modo, existe uma dimen
são relacionada à qualidade que precisa ser levada em conta nos estudos empí
ricos9

• 

A outra djz respeito à metodologia de pesquisa. No que se refere à mediçlo 
das taxas de retomo à pesquisa, é patente o emprego do conceito do excedente 
jo consumidor com objetivo de avaliar os benefícios sociais. t claro que algumas 
modificações foram feitas, em relação ao estudo original de Griliches1o , a fun de 
aperfeiçoar a medida de ganhos sociais ou, então, para adaptá-la às condiçõeS espe
ciais que deram origem aos dados disponíveis. Prevaleceu, no entanto, o emprego 
da técnica de equillbrio parcial. O modelo nã,., foi ainda adaptado para a análise 
de equilíbrio geral, com um ou dois setores presentes. Ayer e Schuh utilizaram 
esta metodologia para estudar os retornos da pesquisa em algodlo, em Sio Paulo. 
Encontraram de retomo elevadíssimas, quando comparadas com as obtidu 
nos Estados Unidos da ~ric.l1. Estas taxas ou retornos são, por outro lado, 

8 Schuh, G.E., Hayami, Yupro e Vemon W. Ruttan, "Alricultural Development: An 
Intemational Penpective", Baltimore, nre Jo/". Hopkinl PrelS, 1971. AmerlcDn Jou,""l 
o{ Afrlcultutal EcoftOmtcJ, Vol. 55, n9 I, revereiro, 1973. pp. 123-26 (Book Review). 
Paiva, Rui Mi11er, e DlI.lismo Tecnolópco na Alricultun", PnquÚII e 
&nejDmento ECOMmico, vol. I, n9 2, 1971, pp.171-34. Neste artiao Paiva, explici
tamente, introduz um - o mecanismo de autocontrole, e procun determinar 
a relação que existe entre os preços de rltores e produtos e a disseminaçJo da 
moderna. 

9 Griliches, Zvi, uThe Sources or M"ured Produtivity Growth: Unite4 States Alriculture, 
194G-60", ·Jountlll o{ ECOMmy, Vol. 71 (lIosto de 1963) pp. 331 .... 6. 
--__ "Despesl' em Pesquisa e Educação e I Função de Produção Apepda", 

(Ver ref.) 

10 "Researcll Costs and Social Retums: Hybrid Com and Related lnnovations", 
Jou,""l 01 PoliticDl ECOfIomy, n9 66 (outubro, 1958), pp.419-31. 

11 Ayer, Harry W. e Schuh, G.E., "Taxas de Retomo Social e Outros Aspectos da Pesmaisa 
Apíco1a: O C .. o da Pesquisa do AJaodão em São Paulo, Brasü" ( Ve r re f . ) 

16 



muito superiores às obtidas por I angoni para o capital . no Brasil 12 . Não é cab í
velo contudo. concluir-se que se investiu pouco na cultura de algodão ; nem os 
autores concluíram isto. AJ pesquisas de algodlo foram um caso de sucesso e. 
por esta razio. é natural o enorme desvio constatado em relação à média nacio
nal. Para se ter melhor base de julgamento. seria necessário obter dados de casos 
de sucessos em outros ramos da economia e. também. ter uma idéia da amplitude 
de variação e da variância das taxas de retorno. 

Os autores salientam que é possível haver erros de mensuraçllo. de direção 
• 

desconhecida. em virtude de o modelo ser de equilfurlo parcial. Muitas simula-
çGes foram feitas e elas emprestaram bastante segurança aos resultados obtidos. 

Mesmo tendo-se em conta que os resuitados são parciais. não resta dúvida 
de que constituem uma evidência a mais. na literatura que se acumula sobre o 
assunto. no sentido de demonstrar qu~ os investimentos em pesquisas propiciam 
altas taxas d. retomo e. portanto. devem ter prioridade nOI planos de desenvolvi
mento. 

medir os retornos da pesquisa e assistência técnica a nível de setor. 
Grillches estimou uma função de produçllo agregada para a agricultura. tendo os 
Estados como unidade de amostragem. Corrigiu os fatores de produção para me-

• 

lhoria de qualidade e introduziu, explicitamente. as despesas em pesquisa e ex-
tensão, como uma das variáveis do modelo_ Calculou o valor da produtividade 
marginal para esta variável e a partir daí determinou a taxa de retomo a investi-

, 

mentos em Pesquisa e Extensão. Identificou, também, a contribuição que os di-
versos fatores deram para a explicação de diferenças de produtividade entre Esta
dos 13 • Hayami 'e Ruttan adaptaram esta técnica para estudar as diferenças de pro
dutividade entre países. chegando a conclusões interessantes. inclusive mostrando 
pela primeira vez. segundo os dois autores, a infiuência que os recursos naturais 
tem l4 

• 
• 

Algumas críticas têm sido levantadas contra a técnica utilizada por Hayami 
e Ruttan. AlegBe que o método se em hipóteses muito restritivas, que 
dificilmente seriam satisfeitas no mundo real. Mais especificamente cabe men
cionar: a) existem ·algumas evidências nos países em desenvolvimento de que o 
produto marginal do trabalho é inferior ao salário. Neste caso l a fatia que toca ao 
trabalhador deixa de ser peso apropriado na equação contábil do crescimento; b) 

do esforço para se levar em conta as mudanças de qualidade, há possibili
dade de sub ou superestirnaçlo em ~s dos insumos, o que evidentemente afe
tará a contribuição dos demais, no sentido in~rso; c) os mecanismos de informa-

12 I ·ngonl. Carlos . Geraldo. AI C/lUIIII do Crescimento Econ6mlco do Brasil. Rio de Janeiro. 
APEe, 1974. capítulo 111. 

13 Griliches. Zvi. "Despeses com Pesquisa e Educação e a Função de Produção Agregada", 
op. clt. 

14 Hlvami. Yu"iro e Ruttan, V.W., "Diferenças de Produtividade Agrícola Entre Nações". 
(Ver ret.) 
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ção e outros instrumentos da política econômica têm influência aSliimétrica em 
relação ao tamanho do negócio agrícola. Argúi-se que discriminam contra os pe
quenos agricultores. Deste modo, o ajustamento destes às mudanças econômicas é 
lento e, por conseguinte, não operam na região de custos mínimos, como é admi
tido pelo método. Pelas mesmas ou por outras razões, alguns setores encon
tram~, também, aquém do ponto de equihbrio; d) os investimentos feitos pela 
sociedade em bens públicos, como tr:msportes, telefones e outros meios de comu
nicação, rede de armazéns, etc., dificihnente são incorporáveis aos fatores de 
produção, na f 011118 de melhoria de qualidade. O mesmo é verdade a respeito de 
uma melhor racionalização da política econômica. 

Não obstante a cautela que os comentários acima inspiram, é neceSliário re
conhecer que os resultados obtidos pelos dois autores são ricos em implicações 
para a política econômica e são válidos, como primeira aproximação. 

Welch destaca dois efeitos para a educação. O efeito-trabalhador e o efei
to-alocativo. O primeiro diz respeito à melhoria da qualidade do trabalhador e o 
segundo, à melhoria da capacidade de decisão, nas suas várias dimensões, como 
escolha da tecnologia mais adequada, da combinação ótima de produtos e fatores, 
etclS . Esta formulação requer que o produto marginal da variável Extensão e 
Pesquisa (ou então Educa~o) seja calculado, tendo-se em conta que os outros 
insumos são também função desta variável. Levando-se em consideração· a formu
lação de Welch, nos estudos de Griliches, Hayami e Ruttan, a contribuição da 
variável Pesquisa e Extensão (ou Educação) necessita ser calculada de maneira di
versa da feita. No entanto, é necessário ressaltar que no modelo destes autores, . 
esta variável é uma medida de capital humano, tendo, portanto, interpretação di
ferente da proposta por Welch. Por outro lado, ao se fazer a correção de melho
ria de qualidade na variável trabalho, o efeito-trabalhador foi, de certa forma, 

considerado. Patrick e Kehrberg, através de uma função de produ
ção a nível de empresa rural, incorporam as idéias de Welch num modelo bastan
te obtendo resultados coerentes com hipótese anteriormente formu
lada por Tangi'. Segundo este autor, no que respeita à produção, a influên
cia da educaçio nlo se faz presente nos primeiros estágios do desenvolvimento, 
visto as técnicas Cie cultivo serem rudimentares e, por isto, exigirem muito pouco, 
quanto ao fator cultural. À medida que o desenvolvimento da agricultura proce
de, sofISticam-se as técnicas de amanho da terra, exigindo-se, por isto, muito mais 
em termos de instrução para a pronta assimilação das mesmas. 

15 Welch, Finis, "Education in Production", Jourflll/ oI Political Econom)'. vol. 78, n~ 1 
(janeiro-fevereiro, 1970) pp. 35-59. 

16 Pãtrick, G.F. e Kehrberg, E.W.; "Custos e Retornos da Educação em Cinco Áreas Agrícolas 
da Região Leste do Brasil", (Ver re f. ) 

Tang, Antony M., "Economic Development and Changing Consequences of Race Ois
crimination in Southern Agriculture", The JouTfIIlI oI Farm Economics, Vol. XLI, n~ 5, 
(dezembro, 1959), pp. 1113-26. 
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o processo de geração de conhecimentos não termina quando os experi
mentadores dizem que os resultados estão prontos para disseminação entre os 
agricultores. Pelo contrário, incorpora todo o esforço que a assistência técnica 
(provida pelo governo ou entidades particulares) faz para tornar a informação 
acessível e mais barata para os agricultores. Por esta razão, é muito difícil sepa
rar-se o efeito da pesquisa daquele da assistência técnica, sendo. portanto, neces-

• 

sário imputar os custos desta última, a fim de calcular apropriadamente as taxas 
de retomo. 

O aumento do fluxo de informação a custo mais barato e de maneira mais 
acessível e indiscriminada contribui para que as taxas de retorno tendam a con
vergir ou', posto de outra maneira, contribui para que diminua o intervalo de tem
po' necessário ao ajustamento dos agricultores às mudanças tecnol6gicas ou dos 
preços dos produtos e fatores de produção. Esta hipótese não é explorada em 
nenhum dos estudos da presente coletânea, que dizem respeito à assistência técni
ca (extensão). Huffman e Coelho incorporam-na aos seus modelos, obtendo resul
tados que confillllam a hip6tese da convergência 17 • 

Saylor, nas suas análises do impacto econômico da pesquisa e assistência 
técnica, obtém resultados interessantes1

!. Em primeiro lugar, afigura-se-Ihe que a 
pesquisa não tinha uma idéia suficientemente exata dos sistemas de produção em 
uso pelos agricultores, tanto que suas recomendações não se encaixaram, adequa
damente, nestes sistemas de produção. Este resultado é uma indicação de que o 
primeiro passo para a formulação dos planos de pesquisa, num país que dispõe de 
recursos escassos, é a identificação da maneira mais acurada possível dos sistemas 
de produção praticados pelos agricultores. 

Em segundo lugar, verificou que as recomendações da assistência técnica 
não foram incorporadas, pelos agricultores, aos seus sistemas de produção. Há 
muitas razões para isto. Entre elas, podem ser citadas a falta de entrosamento 
entre pesquisa e assistência técnica, ficando esta desatualizada em relação aos re
sultados obtidos por aquela; a inadequação dos resultados de pesquisa, tendo-se 
em conta fatores como risco, tamanho dos negócios e grau cultural da maioria 
dos agricultores; e, fmalmente, a metodologia de trabalho dos serviços de exten
são, que se organizaram com base no modelo americano, que prima por enfatizar 
práticas isoladas, sem levar em consideração que o sistema de produção é um 
todo. Deste modo, existe alta probabilidade de que as práticas recomendadas não 

17 Hurrman, Wallace E., "Decision Making: The ~ole or Education" American Journal 01 
Agricultural Economics, Vol. 56, n? I, (fevereiro, 1974) pp. 85-97. 
Coelho, Altivo Rodrigues, "Avaliação da Eficiência Econômica das Empresas Agrícolas do 
Vale do Palmital: Uma Contribuição para o Planejamento do Desenvolvimento Regional 
Rural", Tese de Master, Belo Horizonte, CEDEPLAR, 1973. 

111 Saylor, R.G., "Análise Custo/Benefício Social dos Serviços de Pesquisa e Extensão 
Agrícolas em Áreas Cotonicultoras da Tanzânia Ocidental", (Ve r re f. ) 

____ "Rendimento de Algodão e os Serviços de Pesquisa e Extensão na Tanzânia, 
(Ver ' ref.) 
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se encaixem naquilo que os agricui tores praticam, sendo, purtallto. rejeitadas. Por 
outro lado, é necessário considerar-se que os pesquisadores praticam, nos seus ex
perimentos, um sistema de produção. embora os resultados publicados enfatizem 
apenas alguns aspectos deste sistema. É possível que esta maneira de divulgar os 
resultados tenha contribuído para influenciar os extensionistas na sua maneira de 

trabalhar. 
O trabalho de Ribeiro e Wharton resume a história do serviço de extensão, 

no Brasil , enfatizando a ACAR de Mmas Gerais, berço deste serviço. Resume a 
literatura que tentou avaliar os resultados da ACAR. concluindo que, apesar de 
inconcJusiva em alguns aspectos , no todo esta literatura mostrou que a experiên
cia foi bem sucedida, a ponto de irradiar-se por-quase todo o Brasil 19

. 

O trabalho de Dias é uma avaliação recente do impacto econômico do Sis
tema ABCAR. Os dados são oriundos de uma amostra de agricultores que cobre 
parte da área de atuação do Sistema. 

Para cada estabelecimento foram calculados diversos índices ecunômicos, in
clusive taxas de retorno ao estoque de capital. IÍldices de adoção de técnicas agrí
colas foram também elaborados. 

Dias procurou explicar a variância destes índices, tendo como variáveis in
dependentes os anos de contato com assistência técnica e outros que expressam a 
influência desta. Como não dispõe de dado~ de série temporal , tentou simular a 
variação no tempo, a partir de informações sobre os anos de contato com a assis
tência técnica. Esta simulação padece de limitações óbvias, como o próprio Dias 
reconhece. Não obstante isto possibilitou algumas conclusões de grande valor para 
a reformulação da política de trabalho do sistema ABCAR. 

Um dos pontos mais importantes que os dados mostram é que o acervo de 
conhecL-nentos , às mãos da assistência técnica, é limitado e que, a partir de um 
certo número de anos de atendimento, os agricultores têm pouco a ganhar com o 
trabalho. Tal resultado tem, evidentemente, implicações sobre o trabalho da pes
quisa que é responsável pela ampliação deste acervo de conhecimentos2o • 

Gisser preoc,upou-se com problemas de mobilidade do trabalho, Na sua opi
nião, se a mão-de-obra rural dos Estados Unidos tivesse tido mais flexibilidade 
para se ajustar às mudanças da economia, os problemas de pobreza do meio rural 
teriam uma significância muito menor. Acreditava este autor que houve represa
mento da mão-de-obra no setor rural. No seu entender, o investimento em educa
ção, em proporções menores do que o ótimo, foi uma das razões principais para 
este represamento. Formulou um modelo de duas equações --oferta e demanda, 
para estudar o mercado de trabalho agrícola. Introduziu explicitamçnte a variável 

----- -- - -
19 Ribeiro, José Paulo c 

( Ve r re f • ) 
-

Wharton Jr, C'Iifton R., "O Programa ACAR enl Minas Gerais, 

20 Dias, Gu i1hcrmc Leite tia Silva, .. Avaliação 110 Serviço de Ex temão Rural", (Ve r re f ,) ; 
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educação nas equações da demanda e da oferta. Tendo os Estados como unidade 
de medida, estimou o modelo, hipotetisando que os preços dos produtos agyíco· 
las se mantivessem fixos. Depois, através de um processo engenhoso, relaxou esta 
restrição, concluindo que o incremento de 10% no nível de instrução, no meio 
rural, induziria uma taxa de migração de 6 a 7% e aumentaria os salários de 
5%21. 

Valdés procurou explicar as diferenças de salários reais que há entre os tra· 
balhadores rurais, em algumas províncias do Chile, em função dp. variáveis como 
escolaridade, antigüidade na fiona, idade, experiência na ocupação. Ajustou um 
modelo de regressão múltipla. Embora os resultados econométri.cos não tenham 
sido muito encorajadores, foi possível verificar que a escolaridade é, das variáveis, 
a que melhor determina a" habilidade para galgar a escala ocupácional 22 . 

Finalmente, cabe destacar o estudo de Hayami e Ruttan que visou detectar 
o impacto da variação dos preços relativos nas mudançaS tecnológicas dos Estados 
Unidos e Japão. Os dois autores, neste estudo, procuraram submeter a hipótese 
da inovação induzi~a a um teste empírico. Os dados, que abrangem o período 
1880-1960, não rejeitaram esta engenhosa hipótese23 

. 

• 

-
21 Gisser, Micha, "A Escolaridade e o Problema da Empresa Agrícola" (Ve r re f. ) 

22 Valdés, Alberto, "Salário e Escolaridade dos Trabalhadores Rurais no Chile", idem. 

23 Hayami e Ruttan, "Preços dos Fatores e Mudant~_I~nica .no Desenvolvimento da 
Agricultura: Estados Unidos e Japão, 1880-1960", (Ver ref.) 
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OBJEfIVOS EOOCAClOOAlS Df\ 

ASSIS'I$NtIA tEOOCA 

Eliseu Alves 

Objetivo pode ser definido como o fim ou o ponto para o 
- I' ,. 

qual alguma açao e dirigida, no intuito de alcança-lo. 

Exemplos: 

1. O objetivo do caçador 
~ 

e capturar a caça. 

2. O objetivo do time de futebol é marcar mais gola do que o 
time adversário. 

3. O objetivo do soldado, na guerra, 
~ 

e vencer o inimigo. 

• 4. O objetivo do Prefeito Municipal pode ser prover 
dade com 40 mil litros diários de água. 

a sua Cl-

5. O avião que levanta vôo visa a che r a algum lugar. 

6. O objetivo da Extensão é levantar o n(vel de vida da popu-- ~~~~~~~,~--~~~~ 

laça0 rural. 

Nestes exemplos, há objetivos en'mciados com precisão 
(1, 2, 4 e 5) e outros de maneira vaga (3 e 6). Vencer o UH

signif!ca uma série de ... outros objetivos, como se s~be: 
nao uma açao ou algumas açoes, mas WI~ complexo de açoes. 
Para levantar o n(vel de vida da populaçao rural, ~ necess"
rio lev"-la a ter mais saiide, aumentar a produtividade, ter 
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• 

"lares confortáveis, etc. Tais objetivos, por sua vez, dão 

rigem a outros, formando uma verdadeira cadeia, como 
• pode verificar a seguir: 

• 

, 
Esquema de niveis de objetivos 

EI.EVAIlO NÍVEl.DEVWA 
DA POPUL..AÇÃQ.IlUIlAl. 

-.. -:,. " , ,- ,,' -' ' - " -' ----- ---" .. .. -

-em Extensao 

-' , r---=-- , 
T.,. lar •• 
mallco,,· 

• 

• • 
T ... boa T.,. um " •• ocio .,rlcol . 

,,-

, 
•• uda luc rat lvo , 

lortaY81. • ..-.. ~ ,- , -- , , " -- - .. -" , , " . _. -" 
,e_ .... , ..... .. ..... ---, -... ---- --, ....---.. ---. I .. _ ..... 

• • " 
_.....::' ,,' -,- ,----- -,...;-;::.---- --""'---

• 

Awnant&ro 
tamanho do 

• 
"I,oclo 

Aumenta .. a produt ividade 

L.. __ ,-=_-=, ..... _, __ 
• . ---::.-- ----- .. -- -- -- --- ... ----- --- -- ---- • --- -- -... --- ... ,.-_..:------ .. -- -- --- ;.----

Va"dar ma U •• r o CI-
h anelan':' Redualr o C\ut'o d. phaJ mah 
'amant. a pl'oduçlo .nelant.-
produç&o man.t. 

• ,, ~----,:.:: ,~;::::;:--'::-_--~-- • 
' -- --- -, --- , ------- -- ... - ..._---.-~---- ' -- --------' --- .. - -- ---..,--

Conhecer prln
((piO. ct •• impU .. -fie.clo elo traba . -
lho •• prlndlr a , 

.pHea-Lo. 

• 

Aprendar a an.a.1J •• r 
OI cultOI 40 nl.6c:lo 

I,r(cola 

• 

Ter compraen--•• 0 da. "Iel'-
. Id .et •• a li"'l" -tare. do Sacio. 
como balancear -raçoe. 

• -. -Z.te e.quem. e "UI • tentaUv. d. traduçao 
do lele.lla.do ,.1. In. La",r •• Sabro_.1t, e 
apre •• ntaclo no u Manua. d. AvaUaçao em -E.tenlaou 

•• dltado em 19"9 pelo Serviço -Federal ele Extenuo do. Eetadol Un ido •• 

Sab.r como miO' 
nimlur o. in .. 
v •• tlm.nto. em 

m'q",Jna. 

• • 

0-

se 

A fileira inferior do esquema diz ,respeito a08 objetivos 
adaptados à situação do povo, os quais indicam claramente o 
tipo de ação necessária para ating(-los. Nas fileiras superio
res estão os objetivos mais gerais e, por isso ~esmo, mais 
vagos, que demandam ações mais complexas. A medida que 
se vai deslocando das fileiras inferiores para as superiores, 
os objetivos tornam-se mais gerais, até ser alcançado o ob. 
jetivo geral da Extensão. . 

" ate 
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o que importa, portanto, é particularizar os objetivos, 
c\legar - se a um ponto em que se possa precisar que tipo 



, ~ 

de ação será necessario empreender. E óbvio que qualquer 
objetivo deve indicar o alvo a ser alcançado e, assim, permi-- ~ . tir o planejamento das açoes necessarlas. 

A. OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

- -Os objetivos do Programa de Extensao Rural sao de na-
tureza educacional, ou seja, induzem o povo a efetuar mu-

i > 
danças de comportamento. Essas mudanças podem ser de va-
rios tipos: 

• 
A 

1. Inte re sse - levar o povo, por 
por prrtica. de conservação de 

exemplo, a interessar- se , 
o. 

solo, tecnicas de preparo 
de alimentaçao, etc. 

o. 

Z. Conhecimento e 
conhecer mais 
nhecimento dos 

co - mudanças no .entido de 
re pr cas de mercado; ter co-

, o. 

principios de IIcombinaçao de cultura. 
o. 

e criaçoes ll
: ou 

o. , 

de "nutrlçao humana", e saber aplica-
lo., etc. 

3. • - ou mudança. nas coi.a. 
ta •• em .er: 

a) - maneira de pensar: habilidade para re.ol-
ver problema.; 

, - A 

b) manual ou fisica - cÓnstruir um cordao em contorno, • podar uma arvore, tecer uma blusa, cortar "In vesti-
do, etc. 

4. Mudança. de atitudes -o. ou no que ·<! povo 8ente: uma atitu
de diferente em relaçao ao emprego de parte da renda da , 
propriedade, como, por exeTplo, ao inyes de adqu.irir 
maia terras, aumentar o conforto da familia. 

- A _ 

Tais mudanças de comportamento nao tem um carater de 
A A 

independencia ou exclusividade. A ocorrencia de uma delas 
A 

quase sempre implica ocorrencia de outras. Interessar o 
• 
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# -

povo em praticas de conservaçao de 11010, por exemplo, 
/ 

exige mudanças paralelas de conhecimento no que se refere a 
# 

essas praticas._Para que o ]>Ovo adquira uma habilidade,como 
construir cordao em contorno, d~ve haver mudançall no seu 

, , A 

comportamento, relativamente a interesse, conhecimento e -compreensao e atitude. 
A _ 

O povo "aprende fazendo". Mas este "fazendo" nao sig-- ~ 
nifica apenas realizar açoes fisicas, como adubar uma lavou-, 
ra de milho, dividir corretamente as pastagenll, etc. E rea-

# -

lizar tambem açoes que se coadunem ao campo do pensa-
mento - como resolver problemas, conhecer determinados 
fatos, etc. - ou ao campo das atitudes. 

-ASAmudança..s d; comportamento nao ocorrem de m~neira 
instantanea. Ha varias fases pelas quais o povo deve passar 

# -

ate completar uma dada mudança. Essas fases estao sintetiza-
das na seguinte Escala de Aprendizagem. 

E scata de Aprendizagem 

-adoça0 

-açao 

-convicçao 

dellejo 

A 
interellse 

-atençao 

. ~igure-se o objetivo d~ enllinar aos criadores de gado 
leltelro como balancear raç.ao corretamente - portanto, uma 
mud~nça ,de conhecimento. Admitindo- se que os c riadorell j~ 
ellteJam lnteressados emdar raçaes ao gado, o objetivo con-
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- , -
siste, entao, em interessa-los no balanceamento de raçoes 
e, depois, ensinar-lhes como resolver o problema. 

, -
E evidente que nem todos os criadores estao _na mesma s..i -tuaçao, no que respeita ao balanceamento de raçoes. Admita-

se, por exemplo, que a maioria desconhece o assunto, por 
_.... , li' 

nao haver tido a atençao despertada para o mesmOj varios ja 
atingiram ~s fases de interê~se e dese~oj uns poucos,_a fase 
d! convicçao; e uma parcela_ iníima esta na fase de açao, pois 
ja aprendeu a balancear raçoes. 

, 
O procedimento a adotar sera o seguinte: 

, 
1. Empregar grande J;!arte do tempo ~m metodo s apropriados 

a despertar atençao e criar interesse e desejo, enquanto , , 
outra parcela sera dedicada a ensinamentos tecnicos. As-- , -
sim, muitos criadores passarao as fases de interesse e , -
desejo; alguns a de convicçao (os que estavam na fase de 

'" 2 a 

desejo); e uns poucos a de açao (os que se achavam na de -convicçao). 

-2. Empregar parte do tempo em motivaçao , e parte em • enSl--namentos tecnicos. Com isso, , - mais criadores passarao -as fases de interesse e desejo, 
• 

enquanto outros atingirao 
as de convicçao e açao. 

, 
3. Dedicar a maior parte do tempo a ensinamentos tecnicos e -continuar com a motivaçao. Desta forma, o restante dos 

,., A ~ 

agricultores passara,as fases de interesse e desejo; um n'!-
,!l1e ro el~vado atingira a fase de convicça~; alguns pauarao 
a de a~ao (aprenderaT a balancear raçoes); e outros al
cançarao a de adoça0" por terem aceito deíinitivamente 

li' oi _ 

a tecnica de balancear raçoes. 
,. 

4. Continuar a empregar metodos apropriados a ensinamen-,. , 
tos tecnicos, ate que a maioria dos agricultores atinja o - - ." -topo da escala - adoça0 - e todo/J e 'stejam na fase de açao. 

No exemplo acima, partiu- se do pressuposto de que a 
maioria do povo desconhece o assunto. Se a maioria esti--vesse nas fases de desejo e convicçao, apenas os itens 3 e 4 
do esquema lhe seriam aplicados. 
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- , 
Dessas consideraçoes ~eduz-se facillllente_quanto e im-

portante conhecer a situaçao_do povo em relaçao ao proble
ma. Com base nessa situaçao, podem ser planejada a aa a-

- #, -

çoes necessarias a soluça0 do problema. 
, , 

Uma critica se faz necessaria ao exemplo dado. O obje-
tivo era ensinar aos agricultores a maneira correta de balan-- ' cear raçoes. Evidentemente o adulto ao aprende aquilo que 
pode aplicar. Os criadorea que aprenderam a balancear ra--çoes de forma correta, adquirindo aa.im um novO conheci-- , 
mento, passarao automaticalnente a outra mudança de com-, -
portamento: adotar a tecnica de balancear raçoe., que lhea -... - , -
foi ensinada-o Se nao fosse eara eate -fim, - e certo que nao a-
prenderiam a balancear raçoe" 

O esquema apreaentado pre.ta-ae, 
dança de comportamento, tanto no que 
cimento como a adoção de prática. 

portanto, a Ullta mu-
-

diz re.peito a conhe-

-, - , 
Em relaçao a adoça0 de uma pratica, o. agricultorea po-

dem ser classificados da .eguinte maneira: 
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a) Uma minoria já e.tá na fa.e de ação: aão oa inovado --em geral, tem maia dinheiro, maia inatrução res e, . , -
e mau contatos com tecnicos e estaçoes experimenta -• 
lS. 

b) A}gun. estão na. fases de desejo e convicçi'o: aão oa 
lideres naturais (ou informaia). Conduzem demonatréP 
ç-;)e..s de resultados e têm ',!luita infl~ência sôbre oa que 
estao nas fases de atençao e interease. Doa agricul
tores que se encontram nestas duas fases, geralmente 
a maioria adotará por Último a prática: aão os aegui -
dores. 

, 
O grafico Iteguinte ilustra o que foi dito: 

100." 
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Ocorre geralmente que, quando os líderes naturais ado-
, , -

tarem a prática, os retardatarios tambem a adotarao. 

A título de ilustração, procura- se no quadro abaixo rela
cionar as fase s da Escala de Aprendizagem com a intensida
de do uso dos métodos necessários à solução de determinado 
problema. 

ESCALA DE APRENDIZAGEM (F AliES) II'TE NSIDADE NO USO 
DOS MtTOD05 

TEMPO PARA - - -- Enltnamentol SOLUÇA0 DO Ateni,ao e Deoejo e Açao Adoçlo Motivaçao - t'enleol PROBLEMA lntere •• e convicçao ." .,. 
." ." 

-Sltuaçao I nle lal 80 18 - Z Total -
IV ano 40 )0 ZO 10 Maiori. Minoria 

2V ano Z 50 )0 18 Ilual Ilual 

lV ano - 15 40 45 Minoria Maioria 

4Vano - - lO 70 Nada Total 

5Vano - - - 100 - -
Figure-seo seguinte objetivo educacional: fazer que as fa -mílias rurais do Município adotem filtro no prazo médio de 

• Clnco anos. 

-Para resolver este problema, suponha- se que a equipe de 
Extensionistas empregue os métodos de Informação Verbal e 
Demonstração I,ndividual, ou seja, IV + DI = 100 % • Con
sidere-se, tambem,que a situação inicial da população do Mu
nIcípio tenha revelado que 80 % das famílias estavam nas fa-- -ses de atençao e interesse; 10 o/Q nas de desejo e convicção; 
nenhuma na de açao e na de adoção. 

Tais percentagens situam as famílias rurais nas diver
sas fases da Escala de Aprendizagem, tendo em vista que 
nem tôdas as famílias se encontram na mesma situação COIll 

referência ao problema da adoção de filtro. 

As duas últimas colunas do quadro mostram que a inte~ 
sidade do uso dos métodos está diretamente relfl,cionada com 
as percentagensdas fases da Escala. 
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Verifica-se, por fim, que as famílias encontradas inicial
mente nas primeiras fases passaram à fase de adoç,ão, ao 
concluir- se o trabalho dos Ext ~ nsioni6tas, no prazo medio de 

• Cinco anos. 

-B. RAZOES DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

o estabelecimento correto dos 
.. 

objetivos educacionais e -importante, pelas seguintes razoes: 

1. A partir dêles, será planejada a metodologia necessária 
para conduzir o povo às mudanças de comportamento pre-

A 

tendidas. Se o objetivo for o de provocar mudanças de 
A A 

comportamento no tocante a interesse, as experiencias de 
aprendizagem (método de Extensio) proporcionadas ao po-

_ A 

vo se rao diferentes das empregadas quando o objetivo for 
o de provocar mudanças de habilidade. 

, 

~., -
2. Atraves deles, sera feita a Avaliaçao do Programa, para 

• 

ve rificar até que ponto os objetivos educacionais foram al
cançados • 

C. TIPOS DE OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

-1. Quanto ao tempO para soluça0 do prob1em.a: 

Objetivo a curto prazo - 1 a 2 anos 

Objetivo a médio prazo - 2 a 5 anos 
, . 

Objetivo a longo prazo - mais de 5 anos 

Um Programa bem equilibrado deve ter objetivos a cur
to, médio e longo prazo, com ênfase nos objetivos a curto e 
médio prazo. 

, 
Z. Quanto a generalidade: 
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a) Objetivos espec(ficos - dizem respeito à mudança de 
comportamento no povo: criar interêsse, aumentar os 
conhecimentos, introduzir novas práticas, etc. 



b) Objetivos gerais - aumenta: a produtividade, dive :sifi
car as culturas, elevar o nlvel de vida da populaçao ru 
ral, etc. 

3. Quanto à muda~~a de comportamento: 

Podem existir objetivos 
mento relativamente a: 

-a) interesse; 

, 
quanto as mudanças 

-b) conhecimento e compreensao; 

c) atitudes; 

d) habilidade, hábitos e técnicas. 

de comporta-

No Programa do Escritório Local os objetivos devem ser 
enunciados em têrmos de mudança de comportamento. Podem 
ser a curto, médio e longo prazo. Seu enunciado é feito de 

• • maneira preCisa. 

, 
D. NIVEIS DE OBJETIVOS 

Tendo sidojá apresentado um esquema de n(veis de obje
thos, far - se - á agora uma classificação diferente, também 
centrada no povo e deslocando- se até à cúpula da organiza
ção e dar até à sociedade. 

1. Objetivos dos agricultores - Constituem aquilo que os a
gricultores desejam realizar: combater formigas, acabar , 
com bernes e carrapatos, ter agua encanada em casa, ga-
nhar maia dinheiro, obter a ajuda de um trator para la-, 
vrar a terra, obter credito rural com maior facilidade, 
comprar maia terra, educar os filhos, construir uma es-... 
trada, obter torta, pagar menos imposto, etc. 

, 
E muito importante para o Extensionista Local conhecer ... -

esses objetivos. Se o Programa elaborado nao levar em con-... , 

ta os interesses dos agricultores, pode-se afirmar que pro-, 
duzira pequenos resultados. 
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o grande problema, entretanto, ~ transformar os objeti
vos enunciados pelo povo em objetivos educacionais, de tal 
maneira que o_povo sinta ~ue os seus desejos foram le.va~os 
em consideraçao. Est~ sera uma das tarefas do ExtenSl0n1S
ta: mostrar ao povo que, se os objetivos educaEionais forem 
atingidos, conseqUentemente seus desejos serao satisfeitos. , , 
Se o povo aprender a combater a sauva, nodera livrar-se de-, ~, 

la; se aprender tecnicas de administraçao rural, podera gan-
har mais dinheiro; e assim por diante. 

.. 
2. Objetivos dos Extensionistas Locais - Referem-se as mu-

danças de comportamento. Exemplos: desenvolver no po-
_ A A 

vo uma compreensao melhor sobre a influencia da raça na -produçao de leite: c riar novas habilidades nas donas de ca-
A 

sa, quanto ao preparo de alimentos: despertar interesse -nos agricultores, para maior diversificasao da cultura: 
aumentar os conhecimentos de administraçao rural, relati-- -vamente a combinaçao de culturas e criaçoes, custo de 

_ A 

produçao e eíiciencia do trabalho. 

" #, #' 

O principio que liga os dois niveis ja discutidos e o se-
A 

guinte: planejar as experiencias de aprendizagem de tal modo . , 
que os resultados educacionais desejados (nivelZ) possam ser 

• 

a1canç!,dos ao mesmo tempo que o povo atinjaos seus objeti-
vos (nivel I). 

A , 

O desconhecimento deues dois niveis de objetivos tem le-
_ .. A 

vado o Programa de Extensao, as vezes, a obte r pequenos re-, -
sultados. Um dos principios de Extensao Rural afirma que o , 
trab-alho deve começar onde o povo esta. 

3 • s do s e so re s 
~.;.;:: 

geral e com aplicaçao • 
duas categorias: 

-.;;.,;;.;n;.;;;ais - Sao de ordem mais 
a regiao, enquadrando-se em 

-
a) em r~laçao ao s Extensioni stas Loca i s: treinamento ne-

• • 'cessarlO para que esteJam aptos a executar o planeja-
lnento: 

-
b) em relaçao aos agricultores da regiio, em nivel mais 

elevado que o dos Extensionistas Locais: aumentar a 
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-produtividade; aumentar a produçao da bacia leiteira em 
50 mil litros di~rio.; aumentar o rendimento das cultu--ras de cana, milho, feijao, etc. 

-4. Objetivo s do Serviço Estadual doe Extensao - çompreendem 
objetivos gerais para todo o Estado, talnbem enquadra
dos em duas categorias: 

a) treinamento de pessoal; 

- " - . b) com relaçao a populaçao r~ral - contidos no Plano Di-
retor do Serviço de Extensao Rural. 

5. Objetivos da sociedade - O objetivo de qualquer sociedade 
~ assegurar um padri'o de vida elevado a todos_ os s,eus 
membros, em ambiente de liberdade, de PToduçao maxi
ma, etc. 

E. COMO ENUNCIAR OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

Os objetivos educacionais devem ser enunciados correta
mente, po rque : 

• - # 

1. a partir deles, serao selecionados os metodos de Ex--tensao e organizado todo o plano de trabalho; 

-Z. constituem a base de .comparaçao, a partir da qual a 
- # 

Avaliaçao do Programa sera feita. 

# -Os objetivos de nivel local devem ser formulados em ter-
mos de mudanças de compnrtamento do povo. Paraqueos obje 
tivos indiquem aos Extensionistas Locais, claramente, a di--

- - #" . •• • reçao a segulr, ou seJa, as açoes necessarlas a sua conse-- -
cuçao, devem ser levados em consideraçao os seguintes pon-
tos, conforme o quadro abaixo: 

a) Povo atingido - os membros de um grupo; todos os , 
criado~es de gac!0 de leite da area de trabalho; apenas 
ali familias mutuarias, etc. 
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b) Mudança de comportamento e o assunto. 

c) O projeto ou atividade. 

# # • 

d) O numero de anoS necessanos. 

MUDANÇA DE COMPOR- PROJETO OU 
ANOS POVO ATINGIDO ATIVIDADE T AMENTO E ASSUNTO 

• 
• 

Aumentar o. conhecimento. 
Melhoramento do Criadore. de gado de - - Z sobre " influencia da raça 

rebanho leite da comunidade -na produçao 

-Aumentar conhecimento •• ~ -Adminl.traçao • # 

brIO princ(pio. de admini.- Z Familla. mutuarla. 
Rural 

traça0 e en.inar a apllc'-loa " 

-De.envolver interea.e e me> -Plantadorea de cereai. dificar a atitude para0' pro- Conaervaçao do S • blema. de conaervaçro do .010 e caCe 
.010 

Quenvolver habil.!dadu pa- -Plantadore. de cereai. Conaervaçao do 3 ra con.truircordao em con-• 
aolo e caCe t8rno 

# De .envolver habilidade para 
X X X Z Socio. de Clubee 4-S -redaçao de ata. " 

Deaenvolver compreenaro e 
• 

Cultura de introduzir a pratica de adu-
5 P1&ntadorea de dgodro -- . 

algodao baçao quimlca na cultura do -algodao • 

" 

~ . . ... 
E comum enunCiaros objetivos em termos do que se pre--tende realizar: ensinar, por exemplo, a plantar em contor-

- , -
no.Istonâoéoobjetivoe,yortanto, nao fornece uma indic .. açao 
clara do tipo de experiencia de aprendtzagem necessaria. - - -Outras vezes, os objetivos sao enunciados em termos de ati-

. -
vidade: \fac inar o gado, construir fo s sas secas", etc. Tam-

, - I/> _ 

bem aqui nao ha indicaçao do tipo de mudança de comporta-.. - .. 
mento que o povo realizara. Outras vezes, ainda,ha enuncia-
dos conlO aumentar a renda, aumentar a produtividade, au-- - .. mentar a produçao de leite, etc., nao apropriados ao niveldo .. - -
Escritorio Local, porque sao falhos, em virtude de nao indi-
car o tipo de mudança de comportamento. 
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F. COMO JULGAR OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

-1. E specificarn claramente a populaçao atingida, a mudança 
de cOlneortarnento a ser obtiga, o assunto corresponden
te e o numero de anos necessarips? 

2. Foram os objetivos educacionais cooperativamente deter--minado s pelo povo, o rganizaçoes cooperadoras e Extensio-
nistas? 

- , 
3. Os objetivos educacionais sao compativeis com 08 objeti-

v.os do Plano Diretor? 
- , 

4. Sao os objetivo s educacionais suficientemente especificos ,- , 
para servir de base a elaboraçao do plano de trabalho e a -Avaliaçao do mesmo? 

-5. Sao os objetivos educacionais suficientemente limitados , -
eln nUlnero para evitar a dispersa0 de esforços? 

-6. Sao os objetivos educacionais exeqUiveis, considerando-se -o povo atingido e os recursos do Serviço de Extensao? 

-G. PASSOS PARA DETERMINAÇAO 

DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

-1. Estudarasituaçaopara determinar os problemas e verifi-- -car a situaçao do povo em relaçao aos mesmos (escala de 
aprendizagem). 

2. Dar oportunidade para que os agricultores relacionados -com certo problema lou entao representantes seus) parti-
cipem da determinaçao dos objetivos. 

-3. Procurar obter sugestoes das pessoas relacionadas com o -
p~oblema.Se o assunto for giido leiteiro, por exemplo,se-
rao interessadas a cooperativa, a firma que compra leite, -as firmas que vendem raçoes, etc • 

.. 
_Os t~picos 2 e 3, quando obedecidos, garantem a coope-

raçao,: E sabido q~e os objetivos determinados sem a parti
cipaçao do povo nao o esti.mulam a cooperar para que sejarI1 
alc ançado s • 
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AVALIAÇ~O DO PROGR~MA DE ASSISTtNCIA 
TtCNICA E O METODO CIENTrFICO 

Eliseu Alves 

-A Avaliaçao do Programa, para atingir o seu fim - deter-, 
minar o valor do Programa - deve resolver uma serie de pro-- -blemae, que vao desde a elaboraçao de um plano de Avalia--".,. - .,... .. 
çao ate o relato rio final. Na soluça0 desses problemas, va-

". , , -
rios metodos podem eer empregados: é obvio que todos eles , -
ee fundamentam num conjunto de principios de aceitaçao ge-, 
neralizada, ja que a filosofia extensionista exige que os re--sultados da Avaliaçao sejam compreendidos e aceitos, ao Jne-- , 
nos, DOr todos aqueles envolvidoe pelo PrograJna. O metodo 

~ - , 
cientii\co, englo_ba_ eete conjunto de principios e, por isto,suas 
Unhae gerais eerao discutidas a seguir. 

, I' 11>" 
A caracterisUca essencial do metodo cientifico e o exa-, --

me doe fatos ja conhecidos e, a partir deles, a formulaçao de , -
hipoteees que serao comprovadae experimentalmente l a pala-
vra "experimental" significa, aqui, que estudos serao feitos , 
com a finalidade de comprovar as hipoteses levantadas ). As , 
hipoteees formuladas devem, evidentemente, explicar oe fa-, ". --
toe ja conhecidos e, tambem, fornecer previsoes, que serao 
confirmadas. 

O aspecto central do 
"expe rimental", tIpo rq~e 
puder eer obtida atraves .. .. 
do ambito da ciencia". 

, , 
metodo cientifico reside na palavra - -qualquer questao cuja resposta nao - , 
de observaçoes planejadas esta bra 

, , 
Podemo e definir eimplesmente o metodo cientifico como -, ,-

a "aplicaçao da logica e da objetividade a compreensao dos 
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~ 
, 

fenomenos". Mais adiante sera explicado o sentido da pala-

vra objetividade. 

, , , 
A. CARACTERISTICAS DO METODO CIENTIFICO 

, 
1. Basear-se em fatos - Essencialmente, como ja dissell1os, 

o met~do cientifico se caracteriza pelo estudo dos fatos - - . 
conhecidos e pela formula ç ao de explicaçoes provisorias 
~ -

deles, as quais serao testadas experimentalmente. Por-
~ 

tanto, tudo gira em torno dos fatos e, por isso, aqui se a--1" d" b ' " p lca mals a reCOll1en açao: o serve e veJa. 

, --
Z. Ser analitico - A maioria das questoes a solucionar sao , 

complexas; podem ser divididas e subdividida,!', ~te cne-
garmos aos elementos mais simples, ou, entao, aqueles , 
que nossa mente possa abranger e compreender facilrnente. 

Li • • 

O Programa ~e Extensao e muito complexo _e nao permi -
te forlnar juizo rigoroso do seu valor, a nao ser que seja 
dividido e subdividido em partes mais simples o que a inte-

A 

ligencia possa abranger e compreender integralmente. , 
Mesmo as ectos mais simples, como um deterlninado """Ine-

- A 

todo de E tensao, devetn ser submetidos a este processo , -
de analise, para que se possa efetuar uma Avaliaçao sa-, , 
tisfatoria.Ser analítico quer dizer exatamente isto: ques--toes complexas nos seus elementos mais simples. 

-3. Ser imparcial - SigEifica e~aminar as questoel sem tomar 
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partido, com isençao de animo - adotar, em suma, ulna , , , 
atitude cientific a. Va rio s metodo s, ]'O r exemplo, podem 
ser empregados no ensino de uma pratica. O Extensionis
ta, particularmente, pode ter simpatias por determinado 

# ~, -

metodo; se escolhesse 'llnetodo SOlnente em funçao de luas 
simpatias pessoais, nao teria adotado uma atitude cient[fi-

~ 

ca: teria sido parcial Muitas vezes deixa de selecionar 
uma atividade ou projeto, embora o estudo da si~aç;~ o 
recomende',apenas por falta de suficiente preparaçao tec
nica. Isto e examinar o problelna sem isençao de ;nimo' 
'" - 6> ... ' 

e adotar uma soluça0 que convem apenas aos interellses 
• pessoals. 



~ 

4. Basear-se em arr;ostras representativas - Em var~as si-
tuaçc;'es ; irnpo~sivel o estudo do universo. D_evera u~ili
zar-se parte dele - uma amos~ra d~ qual serao extraidas 
conclusoes que se generalizarao. E evidente que a parte 
sel~cionadadeve reeresentar~ todo com certo grau de pre
cisa0. A distribuiçao imobiliaria de uma dt!terminada re-- ~ 
giao mostra que a maioria das propriedades tem area in-
ferior a 100 hectares, e que um pequeno grupo de proprie-

~ -
dades ultrapassa essa area. Ora, a seleçao de agriculto--res apenas de um grupo ou de outro nao forneceria uma a--mostra representativa. As conclusoes, portanto, se ge-
neralizadas pa ra o universo, teriam muita probabilidade de - -erro. As amestras representativas perlllltem conclusoes 
que t;m uma probabilidade muiio elevada de serem váli: 
das para o universo. 

~ 

5. Ser objetivo - Formul!lrn-se duas hipoteses. Na primeira, 
duas pessoas avaliarao o comprimento de uma sala sem 

~ 

auxilio de qualquer instrumento. E quase certo que che-- -garao a medidas diferentes. Depois, realizarao a mesma 
~ 

tarefa com um metro. Para fins praticos, admite- se que -encontrarao a mesma medida. Objetividade, portanto, 
# -, 

significa que varias pessoas usaram uma técnica de ana-, -
lise que lhes permitiu chegar a mesma conclusao a res-- -peito de um dado fenomeno ou da soluça0 de um problema. 

~ . 
A objetividade abrange varias questões, inclusive quanto 
"" - # , , 

a seleçao da tecnica ou tecnicas de analise, dentre as mui-
# # . 

tas criadas :eelo metodo cientifico. No caso da_sala, o 
problema sera a escolha do instrumento de mediçao: uma 

~ 

regua ou outro mais adequado. A melhor maneira. de se " , , .... 
atender a objetividade e_o uso de n,!meros; estes, pi>r sua 
natureza, nao pel'luitirao conclusoes diferentes sobre a -mesma coisa. Se for dito que cinco pessoas assistiraln a 

- # 

uma reunlao, a imaaenl criada em todos os ouvintes e a 
'P " 

mesma, quanto a frequSncia. Já não sucederia isto se - , -
fosse afirmado que poucas pessoas assistiram a reuniao. 

~ 

AIguem, um tanto exageradamente, chegou a declarar: 
# 

"Quando podemos medir e traduzir em numeros aquilo que 
# 

estamos . falando, ja cOllhecemos alguma coisa a seu res-- -peito; mas quando nao ~odemos m .edi-Io, quando nao 1'0.-
demos exp~iml-Io em numerosJ nosso conhecimento e de 
natureza fragU e pouco satisfatori()". 
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- , , 
B. CIENCIA E O METODO CIENTIFICO 

• • 
Houve quem considerasse apenas a Quimica e a Fisica -como ciencias, situando a Biologia apenas no seu limiar, ao 

passo que a Sociologia, a Antropologi.a, a _Economia, et~. , 
e sta riam inteiramente fo ra dessa classificaçao. Tal raciocin io - . . 
dava relevo ao campo do estudo purotFisica, Quimica,~iologia, 
etc. l, mas hoje se considera a ciencia como um metodo de -pensar. Assim, todos aqueles campos, outrora fora do seu -âmbito, hoje pertencem a ele. Portanto, o que caracteriza a tA, , , , 
ciencia e o seu metodo - o metodo cientifico. - ..... -
A questao - o que e ciencia - tem suscitado discussoes de , , -, 
ordem filosofica. Assim, a Matematica nao e tida por alguns -como ciencia, mas sim como um sistema de linguagem.Quando - , . 
esse sistema de linguagem e aplicado para auxiliar o homem -na compreensao da natureza, desloca - se para o campo da -ciencia. 

-C. CINCO QUESTOES 

Quando se deve avaliarum assunto complexo, corno o Pro-
~ , .... -

graTT1lnade Extensao, as Jezes nao se sabe por onde começare 
o que fazer. As questoes que se seguem visam a orientar o - , 
pensamento, a fim de que . se possa nao so selecionar o que , ,o, 
sera avaliado corno, tambem, formar ideia a respeito das , 
outras atividades necessarias. 

1. Qual o problema? 

, 
Inicialme!1te , cabe decidir so_bre o que se quer saber, ou 

• 
seJaJ as queatoes a que a Avaliaçao deve responder. O. ques-, ,. ... -
tionarioa,_os relatorios da Av-aliaçao, etc., e!,.tarao em funçao 
das questoes selecionadas, ou por outra, serao elaborados de 
tal forma que haja possibilidade de respond;-las. 

2. Onde e como as -info rmaçoe s -serao obtidas? 

Onde -
produtores 
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significa qual a ..fonte d~ informaç;o. Todos os 
de leite do Município? Somente nas comunidades 



-trabalhadas? Nas comunidade 11 trabalhadall serao entrevill-
~ 

tados todos os agricultorell, ou uma parcela delell? (amos--tragem). Outras fonte 11 de informaçao podem lIe r conllultadall, 
, , # 

taill como relatorios anuaill, anuarios estahsticolI, boletinll de -produçao, etc. 
- - ... , 

Como ali informaçoes lIerao obtidas - refere-lIe a tecni-, , 
ca de coleta de dadoll: atraves de quelltionarios enviadoll pe--lo corr~io, por entreyillta, por obllervaçoes, testell, estudo 
de casos, etc. Formularioll deve,m ser preparadoll, a fim de 

• 

facilitar a coleta dos dadoll. 
- # 

Quando estiverem 1I0lucionadoll as questoell I e 2 ja lIe es , - - -
tara em situaçao privilegiada em relaçao ao plano de Avalia - -
çao. 

# -3. Quem ira coletar a info rma ç ao ? 

Os Extenllionistas Locais ou outras pessoas? Que tipo , , 
de treinamento sera necessario para os entrevistadores? 

, , 
4. Como sera feita a analise? 

• 

, .. ,- -
A analise devera responder as questoes que a Avaliaçao 

~ ~ 

se propos resolver. Portanto, ao examinar esse aspecto, re-, -, 
torna-se a pergunta I e, entao, sera idealizado um sistema , ,- , 
de analise que responda as questoea ali propostas. 

-5. Como usar os resultados da Avaliaçao? 

, -
Como aplica-los ao Serviço de ExtensaQ? De que manei-

, -
ra poderao ser usados para aprimorar o trabalho? Depois de -conhecida a Avaliaçao, que mudanças os Extensionista. Lo--cais deverao í::Lzer na sua maneira de trabalhar? 

- , ... 
Tais mudança. nem sempre serao radicais. A. vezes - -, 

implicarao apenas a adoça0 de metodo diferente de conduzir 
o trabalho individual ou em }rupo. Em outros casos haver~ 
mudanças na escolha dos metodos de ensino. Se UI na comu-

°d ' -, m ade ouve num certo horario a Estaçao ' de Radio PRX--quando se supunha que essa emissora nao era ouvida na loca-
lidade - nest! caso, para certo tipo de iníormaç;o, pode ser 
utilizado o radio. 
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-D. CONSIDERAÇOES FINAIS 

. ~ ~ 
~ . 

Seria razoavel perguntar se nao ha outros metodos, alem 
do cientifico, pelos quaie ee poeea conhecer o homem, bem 
como o meio que o cerca. Oe autore.1 que eltudaram eeta 
questio respondem pela afirmativa e dao a seguinte clauifi--caça0. 

. - -
1. COltuíres e tradiçao - Muitas das ~esisoes ,sao tomad~s sob 

a influencia dos costumei e da trad\çao: o hfo de vest~men
ta para uma festa, a maioria das praticas agricolas 
empregadas no meio rural, etc. Mas, ee o home,m se m~n
tivesse ligado exclusivamente aoe costumes e a tradiçao, 
,- -
obviamente nao haveria progresso, pois est! rep:"esenta, 
quase sempre, um rompimento com a situaçao imperante. 

- -Z. Autoridade - Como os costumes e a tradiçao nao podem .. 
solucionar a maioria dos problemas, ha neces.idade de 
se recorrer 'às pessoas em quem se confia, le1a pelol co
nhecimentos que possuem, seja por outra. razoei: profe~ - .. 
sorel, medicos, Extensioniltas, etc. 

#a _... , 

3. Experiencia peuoale intuiçao - A experiencia ad~uirida .. e 
~ma ~as principail bales para a tomada de deci.oe •• Ha J 
ai vezel, analogia entre um problema e outro.: quem ja - .. 
relolveuum delel esta muito mail capacitado a re.olver .. .. 
OI demais. O perigo exiltente e o da falia analogia; e o - .... 
de encontrar lemelhança onde nao ha; e o de que re r empre-- -gar a experiencia adquirida .obre mo detezminado campo 
de conhecimento em outro completamente diferente, .em .. 
OI necellarlol aju.tamento •• 

, - -
Quanto a intuiçao, lignifica chegar-Ie a uma propo.lçao . -

partlndodeum grupo de propo.iioe., .empa ••• r por umpro-
ce.so minucio.o de demonstraçao. À. v;ze., durante vario. .. -
dia., e tentad~ a .oluçao de um p!'oblema, ma. ine.per~da-
mente a ,ol,!çao chegaJ de pronto, a mente da pe •• oa. Ja foi 
dito que o metodo cientifico se caracteriza pelo exame do. Ia-- , 
tos conhec:..idol e pela formaçao de hipote.e. que expliquem,.1 . .. 
qua18 serao ~omprovadas experimen.!almente. A. blpote.e. 
fozlIluladas .ao um exemplo de intuiçao. 
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... ~ ,,-
Os tres metodos citados podem levar a formulaçao de hi-

, - -
poteses, que, contudo, nao develfl ser aceitas sem verificaçao , , -
e~perimental. Tambem conduzem a aceitasao de teorias que 
nao oferecem possibilidades de comprovaçao experimental. 
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EVIDtNCIA EMPfRICA NO PROCESSO DE AVALIAÇ~O 
DO PROGRAMA DE ASSISTtNCIA TECNICA 

Eliseu Alves 

- ~ -
, A Avalia.sao do Programa e um aspecto <!a aplicaçao do 

metodo cientifico, que se caracteriza, corno ja foi dito, pelo - , 
exame e comerov~çao dos fatos. Dai se origin~ o problepta 
da identificaçao desses fatos, nem sempre de facil soluça0, , 
em se tratando de trabalho com pessoas, como e lo de Exten--sao Rural. 

, 
A febre e um sinal que indica algo de errado no funciona-

mento do corpo humano; certos defeitos do motor de UJI1 car-- , 
ro sao descobertos pelo ruido que ocasionam; os alimentos dete ... ,.. -
riorados tem cheiro caracteristico. Tambem os fatos relacio--nados COJI1 os PrograJnas de Extensao - no caso, as mudanças - , 
que ocorrem no povo - sao revelados atraves de sinais carac-

". - '" ... 
teristic08 que se denominam evidencias. Varias "evidencias" 

• • L ~ 

podem provar que uma demon8traçao lobre adubaçao quimica -foi bem sucedida. A melhor delas seria, contudo, a adoça0 de , ~ , 
praticas por tod08 os que a acompanharam. Ha, porem,evi-

A 

dencias que podem levar a acreditar, com ba8tante seguran-- , 
ça, que a adoça0 ocorrera: o entusiasmo do povo, o aumento , -
da venda de adubo quimico na regiao dos que estiveram pre-

"" _... -
sentei a demonstraçao, o interesse· de vizinhos que nao a as--sistiram em solicitar aos Extensionistas informaçoes deta-

A _ 

lhadas sobre o assunto, etc. No caso .te nao se poder verifi-- ~ -
car diretaJnente a adoça0 da pratica, deverao ser considera-

A 

dos esses outros "sinais". 

- , 
O trabalho de Extensao Rural leva ra o povo, naturalmente, , , ~ 

a uma serie de mudanças. E necessario, todavia, que elas 0-
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-corram na direçao certa, prevista pelo Programa. Novos 
# , 

habitos e atitudes, habilidades diferentes, acrescimo de co-
- - # 

nhecimentos, padroes de valor modificados, adoça0 de prati--cas melhoradas, etc., sao exemplos de mudanças que ocor-- -rerao como conseqUencia de açao educativa. Cada uma des-
, # 

sas mudanças te".: os !eus siI;ais caracteris_tico!. E verda-
de que a maioria deles e de dificil identüicaçao, ja que o com-

# # 

portamento humano! complexo e quase itnprevisivel. Mas, 
apesar disto, deverao ser identificados sempre que se dese
jar saber se foram atingidos os objetivos estabelecidos. Cons-- -tituirao a prova do exito ou do fracasso dos Extensionistas - -
comO educadores. Portanto, as evidencias podem ser defini-- -das COIllO as provas da ocorrencia ou nao de determinado fa-- --to (no caso da Extensao Rural, a ocorrencia, ou nao, de JJ1U-

dança de comportamento no povo). 

A. COMO AV ALIAR 

-No volume I do Manual de Avaliaçao, foram examinados - -detalhadamente a conceituaçao e o processo de Avaliaçao do - , 
Programa Municipal de Extensao. Sera agora ali?resentada u.-

ma elas sificaçao, devendo re ssaltar- se que o metodo discuti.-
, -

do no capitulo IV do volume I leva em consideraçao o s doi s 
aspectos focalizados a seguir. 

-1. Em termos de mudanças - Deseja-se conheceros resulta-
dos dos esforços desenvolvidos pelos Extensionistas, co-, 
luO educadores, atraves das mudanças provocadas: 

a) No povo - Os agricultores mudaram suas atitudes, ado-
# 

taram novas praticas, passaram a apreciar a vida de 
maneira diferente, adquiriram novos conhecimentos? -Fizeram alguma _coisa (os sinais - as evidencias) como 
resultado do esforço despendido em seu favor? Sua si--
tuaçao mudou desde que se iniciaram os trabalhos edu-
cativos? 

b) Nos Extensionistas - Mudaram -
laça0 aos problemas rurais? 

-sua compreensao em re - -Estao acreditando lnais 
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- # 

na Extensao COIno o Inetodo Inais apropriado para edu-
car o homem rural e aumentar sua produtividade? Ad
quiriram novos conhecimentos e habilidades? 

~ ~ , 
2. Em termos de oportunidade - Quando for impossivelou - -- , 

muito diíicil medir os resultados quanto as mudanças, po-
# ~ ~ 

der-se-a faze-lo em termos das oportunidades de aprendi-
zageln proporcionadas ao povo. AssÜn, se nenhuIl1a pa-

- - # 

lestra, reuniao, demonstraçao ou qualquer outro metodo 
# 

foi usado para introduzir determinadas praticas de con-- - , , 
servaçao de solo, nao e logico esp~rar- se que os agricul-
tores adotem quaisquer dessas praticas. 

-B. SELEÇAO DE MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO 

-Como resultado da execuçao do Programa, varias mu-- , 
danças poderao ocorrer no povo. Em virtude de ser pratica-, ~ -
mente impossivel abranger a todas, um processo de seleçao 

, _, I-

tera que ser adotado.Essa seleçao implicara, taInbem, a se-- ~ 
leçao das evidencias que se relaci,onaII1 com cada mudança. 

-Os seguintes pontos devem ser observados na seleçao das 
mudanças: 

1. Quais as mudanças qu~ o povo te,ve opnrtunidade de efetuar? 
- Duas condiçoes sao necessarias para que o povo possa 
ter tido oportunidade de efetuar as mudanças planejadas: 

, 
a) E preciso que lhe tenham sido ministrado. os ensina-, -

mentos nece_ssarios. Nao se deve esperar que os ca-, 
feicultores aprendam a adubar corretamente os cafezais 
se nada foi feito neste sentido (nenhuma palestra, ne
nhum artigo de jornal, etc.). 

- " b) Se a primeira condiçao foi verificada, e neces8ario ain 
A _ 

da que o povo tenha tido a oportunidade de por em pra-
, A 

tica o que aprendeu. Varios fatores podem dificultar - , 
~ adoça0 de uma pratica~ falta de recurso. finan'Ceir s, 
epocé\, (08 produtores de milho decidiram plantar milho 
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, , - ... 
hibrido, mas so poderao faze-lo na epoca do plan-, " 
tio}, a complexidade .. da.pratica em si, etc. E net:essa-
rio um clima favoravel à mudança para que elal possa 
ocorrer. 

, " ... 
2. Sera facil (ou possivel) encontrar evidencias para as mu-

danças q~e se quer avaliar? - As mudansas cujo_s sinais 
sao tangíveis, COlHO a adoça0 de uma pratica, sao muito .. -
mais faceis de serem constatadas. Isto nao sucede COII1 as .. 
mudanças de habitos, atitudes, conhecimentos e habilida-- .. 
des, cujos sinais quase sempre sao intangiveis e devem 
ser observadQs por meios indiretos. 

3. Qual a habilidade do pesquisador? - Quando se inicia o 
2 2 

treinamento no campo da Avaliaçao, começa-se por 111e-
.. -

dir as mudanças de mais facil constataçao e, a partir dai, 
as Inais complexas, repetindo, assitn, o processo de a-- . 
prendizagem seguido na infancia. Isso, evidentemente, li-.. .. 
mitara muito o nUlnero de mudanças a sereln avaliadas -quando os pesquisadores tiverem pequena experiencia. 

.. ... 
C. COMO LIMITAR O NUMERO DE EVIDENCIAS 

, .... ,... - , 
Se o numero de evidencias possiveis for pequeno, nao ha - -motivg para sua limitaçao. Se o objetivo de estudo for tal que - - -apenas algumas evidencias bastem para satisfaze-lo, todas a-

... 2 , 

quelas necessarias deverao ser incluidas. Mas se o objetivo 
do estudo demandaruma lista alentada delas, e os recursos em 

, .-" 
tempo e dinheiro foren~limit~dosl devera adoti"r- se um proces-
so qualquer de limitaçao. Tres metodos poderao ser seguidos, 
neste caso: 

-1. Verificada a lista de evidencias, pode acontecer, por e-
xemplo, que, se quatro d.elas ocorreram, as demais tam-, -, -
belI1 ocorrerao. Neste caso, obviamente, as quatro serao 
selecionadas. Por exemplo: o agricultor que construiu, - - -por si Inesmo, o cordao enl contorno em toda a sua lavou-.. . 
ra de cafe deve ter: 

- -a} aprendido a construir cordao em contorno (mudança de 
conhecimento e de habilidade .. 

.. 
b) adotado a pratica (mudança de atitude e de 

.. 
tecnica). 
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2. Se falhar o processo anterior, procura-se selecionar as e
vid;ncias mais importantes, ou seja, aquelas que melhor 
indiquem as mudanças que se pretende. 

3. Finalmente, pode-se recorrer a UIll processo de aIl2ostra-
~ ~ 

gelu, se todas as evidencias foreln .. iInportantes e nao hou-
ve r algulna s que se pre stem ao metodo citado em .!). 

-D. QUANDO PESQUISAR AS EVIDENCIAS 

-Um grupo de agricultores assiste a uma demonstraçao 
~ -

sobre adubaçao de milho; um grqpo de senhoras ouve uma pa-- ..., . 
lestra, seguida de exibiçao de filmes, sobre a agua filtrada - .. 
na conservaçao da saude. Quando develnos medir os resulta-

~ ..-
dos desses trabalhos? Imediatamente apos a sua execuçao • 
ou muito depois ? 

Quando se pretende avaliar o aUIl1ento de conhecÍll1entos , .. -
e evidente que nao se pode deixar passar muito tempo, por-... 
que o povo esquece rapidamente o que aprende. Por outro 130-- .. 
do, se se tratar de adoça0 de praticas recomendadas, deve -ser dada oportunidade aos assistentes de pensarem sobre o .. .. .. 
assunto e decidirem qual sera a sua atitude. Talnbem e ne-

~ ,.. -
cessario que haja um clima favoravel a adoça0. 

-Nao existe uma regra fixa quanto ao tempo que se deve -esperar para iniciar a Avaliaçao. Isto, como foi dito, depen-.. 
de do tipo de pratica ensinada, do tipo de mudança de com-.. 
portamento, etc. 50 mesmo o estudo de cada caso particu-.. -
lar podera fornecer uma indicaçao mais segura . 

• 

- -E. SELEÇAO DAS UNIDADES DE AFERlÇAO 
DAS MUDANÇAS 

• 

Muitos tipos diferentes de unidades podem ser usados. 
Só mesmo o objetivo do estudo poder~ indicar as mais acon-, - '" . 
seolhaveis. A adoça0 de praticas, por exemplo, pode ser me -
dida usando-se como unidade: 
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.. .. .. 
1. nUlne ro de familias que adotaram a pratica; 

.. • 
2. percentagem das familias atingidas que adotaram a pra-

tica; .. 
3. percentagem do objetivo atingido (em familias). 

F. DADOS DESCRITIVOS 

-As informaçoes relacionadas com o objetivo do estudo 
- , •• #> 

serao uteis na analise dos dados. Usam-se os dados descri-
tivos para os seguintes fins: 

• - .- .... , 
1. Classificaçao - Num questionario sobre imprensa e radio, 

se estiver men~ionado o tamanho das propriedades dos in
quiridos, podera ser estudada a sua influencia, quanto aos .. .. 
programas preferido!,. O numero de pe_ssoas da famiHa, o 
seu grau de instruçao, a classificaçao das terras, o ta--manho da propriedade, etc., sao exemplos de dados des-.. -
critivos que se prestam a varios tipos de classificaçao. 
, # ,-

E obvio que os dados desc ritivos necessarios deverao .er - , 
coletados em funçao dos objetivos do est:udo.Caso cOntra-- - .. 
rio, muitos deles poderao ser superfluos ou incompletos. 

- .. .. 
Z. Comparaçao - O Anuario E_statistico do Brasil, por exem-

plo, adota uma classificaçao determinada - "standard" ,ou -padrao - para o tamanho das propriedades. Se forem cole -
tados os dados de tamanho da propriedade e adotada a - , 
mesma classificaçao, poder-se-a comparar, em certas -situaçoes, os resultados do estudo feito com os do Censo. - .. 
Em outros casos, poderao ser cOlnparados vario. estudos 
entre si. 

- -3. Estandardizaçao - Nao se deve esperar, por exemplo, que 
., , .... "'" li> 
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aatitudedosgrandes proprietarios seja identica a dosme--dios, em relaçao a determinados problel'nas. Em certas - - .. 
situaçoes, portanto, sao necessarios dados que permitam 
classificar os agric!lltores em "grandes':'" "m;dios", e 
"pequenos". As familias numerosas poderao ter atitudes 
diferentes das _pequenas, por exelnplo, elll relaçio a um 
aumento de impo sto. 
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AMOSTRAGEM COMO FERRAMENTA NA AVALIAÇ~O 

DA ASSISTtNCIA TtCNICA 

Eliseu Alves 

-O trabalho de Extensao Rural atinge, anualmente, um e-
# , ,-

levado numero de familias. Entrevista-las todas, para veri-
ficar se os objetivos foram alcançados, exigiria muito tempo , -
e recursos financeiros, dos quais provavelmente nao se dis-, -, 
poria. Por isso, e imperioso o emprego de tecnica que per-.. .. 
mita limitar o numero de falllilias entrevistadas, contanto que -, -
nao haja prejuizo para validade das conc1usoes. 

- -Os Censos abrangem, via de regra, toda a populaçao. Pa-, 
ra se saber,por exell1plo, o numero de habitantes de um Mu-, -
nicipio, todos os individuos sao contados. Evidentemente, se 
houver recursos (o que raramente ocorre), os resultados se-- --rao mais precisos quando estudada toda a populaçao. Mas, , 
atraves de amostragem (bem planejada e executada), pode--se atingir uma precisa0 que satisfaça plenamente aos mais 
exigentes. 

-As noçoes dadas a seguir objetivam apenas chamar a 
- # 

atençao para0 problema, pois o assunto e altaulente especia -, .. 
lizado. Sera sempre aconselhavel recorrer-se a um e.tatia - -tico competente na conduçao de algum estudo por amos-
tragem. 

- # 
A. DEFINIÇOES GERAIS E PRINCIPIOS 

.. 
O objetivo da amostra.Bem e obte~ uma amostr,!' capaz de 

permitir que as observaçoes, aferiçoes e conclu80es, feitas 
# . 

a partir dela, sejam validas para o grupo de onde essa a1110S-
# -

tra foj tirada, isto e, para a populaçao. 
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, 
Desejando-se, por exemplo, conhecer a altura media dos 

habitantes de uma cidade, poder-se-ia medir a altura d~ to-- , 
dos eles e dividir o total pelo numero de pessoas. Assim, , , 
estaria encontrada a altura media exata,. Tambem se pode-
ria extrair uma amostra e medir a altur_ de seus componen-, 
tes, cuja altura media representaria uma estimativa da altu-, 
ra media dos habitantes da cidade. O fim da amostragem, 

, " neste caso particular, e obter uma aJl10stra cuja altura media , , , 
seja a mais proxima possivel da altura media dos habitantes -da cidade (ou da populaçao). 

, 
Tirar ultla anlostra, portanto/ e selecionar , 

, 
um numero pequeno de unidades de um gru-

-po de unidades (f'opulaçao ou universo) de 

tal maneira que aquelas unidades possam 

ser usadas para realizar estimativas do 

grupo inteixo. 

# I> _ . 

E neceuario que a definiçao seja integralme!,te conside
rad~, ~is o que se deseja com a amostragem e conhecer a 
populaçao de onde se origineu a amestra. Iste implica gene
ralizar, eu seja, considerar v~lido para e universo, dentro 
de certos limites, e que se cenhece a partir de .estude da a
mestra. 

-
, As consideraçees feitas conduzem, imediatamente, ao prin 

cipio centraldaamestragem: deve r se iste ~, 
o que indicar deve representar, cem bast'-!lte precisa0, o que 
aC,ontece cem o grupo inteiro. Esta situaçao pode ser diagra
maticamente representada a •• im: 

Populaç 

Ame -onclu.oes 
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B. VANTAGENS DA AMOSTRAGEM 

-1. Custo reduzido - Como o. dado •• ao obtido. de uma pe-
~~~~~~. ' . 
quena fraçao do univer~o, o custo .era m\1'lto menor que 
o de um Cen.o completo. 

,. ,. . 
2. Rapidez - Sendo o numero de formularios ou que.tionarios - ~ ~ , 

muito menor, e obvio que .e levara muito menos tempo no ,. ,. 
seu preenchimento e anali.e. O fato r tempo e muito im-,. -• portante, por varla. razoes: 

- . 
a) oportunidade das,. conc1,!soe. do estudo - !!e for ~asto 

muito tempo, .era provavel que a. conclusoes e reco-- - ..,.-
mendaçoes do estudo nao se apliquem a. condiçoes do 
momento; 

,. 
b) com o correr dos dias, a memoria pode distorcer ou -perder grande parte da. informaçoesque lhe forem con-

fiadas. Assim, por exemplo, terminada a colheita, quanto 
mais depressa forem entrevistado. os agricultores, - -. 
mais correta. serao a. informaçoes sobre o. dados da -produçao; 

c) se decorrer muito tempo entre .o preenchimento de um ,. ,.,. 
grupo de questionario. e o de outro, e bemprovavel - -que a. co~diçoes nao sejam as mesmas para os dois 
grupos. 

- ,. ,. 
3. Exatidao - Como e necessario pe •• oal altamente treinado, 

p #> -

e bem possivel _que se~a maior a exatidao dos dados e de 
sua inte;rpretaçao. A unica de.vantagem do processo de ,. . 
amo.tragem e essa exigencia de pe.soal qualificado. 

C. ETAPAS DE UM ESTUDO POR AMOSTRAGEM 

-Resumidamente, serao apreciada. as principais etapas . , ,. 
de um estudo_por amostragem. Em oUtros capitulos, sera de-
dicada atençao a algumas dessas etapas. 

-1. Estabelecimento do obje!ivo - Que estudar? Que qu~stoes 
devem ser respondidas pelo estudo? Que hi~teses ser;o 
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, , , 
testadas? Esta fase e importantissima, ja que condiCiona 
o restante do plano. 

- -2. Definiçao da populaçao,- Onde estudar? T<:dos oscriado-
res de leite de Municlpio? Ou apenaI' aqueles residentes 

~ 

nas comunidades selecionadas? Este problema nem sem:-" -, 
pre e de íacil so~uçao. E sabid?, por exemplo, que,o tr!. 
balho de Extensao se propagara naturalmente atraves da 

~ - ~ 

influencia 'indireta. Uma demonstraçao sobJ"e combate ao , , ; 

carrapato', para 20 agricultores, podera levar um numero , 
bem maior a adotar essa pratica. Mas, como definir~ o u-
niverso, se os agricultores beneficiados pela influencia -indireta sao completamente desconhecidos? Os autores 

, , -
que estudaram o problema recomendam que a populaçao se-, 
J'a constituida apenas das pessoas diretamente atingidas. ; , , 

No exemplo dado, s'erillm os,20 agricult~res. E obvio que 
a definiçao da populaçao esta na dependencia direta dos 0-, 
bjetivos do estudo. Se, por exemplo, se deseja saber ate 
que ponto os objetivos do projeto cultura de milho foram 

... -
atingidos (ate aqui os objetivos do estudo), a populaçao a 

; , 
examinar-se gera constituída por todos os plantadores de 
milho, que deveriam realizar os melhoramentos previs
tos pelos objetivos do projeto. 

-3. Determinaçaodos dados a seremcoletados - Mais uma vez 
• t.2 • 

09 objetivos do estuáo sao e:xanllnaáOS para verificar que , 
dados devem ser coletados. E importante que todos os da-, 
dos relevantes sejamobtidos; os superfluos devem ser eli-
minados. 

, 

" .... , 
4. M,etodos e artificios para,coleta de dados - Este topico se -ra abordado num dos capitulos seguintes. 

5. Esc, = d sunidadesdeamostr - Deve ser feita em 

6; 

funç o, dos objetivos do estudo. Podem ser a propriedade, 
a familia, o quatroessista, casa!-sedes de propriedades , 
etc. Do ponto de vist: estatístico, qualquer coisa pode 
servir como unidade: arvores, frutos, gotas de sangue, 
etc. 

-
Seleçao de amostra -.Implica seleçio do m~todo de amos-
tragem e determinaçao do tamanho da amostra. 
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, 
7. Planejamento do trabalho de campo - Quem_conduzira as 

entrevistas? Quando as entrevistas deverao começar e , , 
terminar?Que tipo de treinalnento sera necessario?Quem , 
coordenara os trabalhos? 

li> I' , , 

8. Analisedosdadose relatoriofinal - Quemetodosde analise - -serao empregad"os? Que tipos de quadros serao us~dos ? 
Como apresentar os dados aos interessados e ao publico 
em geral? Deve-se exemplificar com quadros? 

, 
D. METODOS DE AMOSTRAGEM 

, -
Dois metodos de alflostragem serao resuli1idamente apre-, 

ciados. Contudo, antes de discuti-los, e bom salientar que a , , , 
Estatistica so considera as amostras casuais oJ,l probalisticas • , 
Estas significam que, antes de selecionada a amostra, ja se 
conhece a probabilidade de cada unidade do unive rso figurar 
na amostra. 

, , 
Alem das amostras casuais, ha outras que se podem de--nOlnina r "intenc ionalmente se lec ionada s" • Sobre estas, cabe , 

citar a critica de F. Yates: "Infelizmente, quem se disser , 
capaz de selecionar uma amostra representativa atraves de , -
julgamento pessoal emitira uma afirmaçao infundada, e sua -, .... -
seleçao estara, de fato, sujeita a toda sorte de distorçoes , , 
psicologicas e físicas". 

1. Amostra ao acaso - Significa que cada unidade do univer
so tem a mesma probabilidade de ser selecionada, antes 
de se tirar a amostra. Para se obter uma amostra ao 
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-
de 10 hectares, tendo sido numeradas de 1 a 187. Com -# # 

essa lista e facil obter- se uma amostra ao acaso. Out r a 
" , tecnica sera a de numera r as propriedades a margem das 

# 

estradas,9ue ~ortam a,are a diretamente atingi~a. Feita a 
numeraçao, nao havera problema para a seleçao da amos
tra. Se se dellejar estudar 1/3 das propriedades (amostra 
igual a 1/3 do universo), basta que a casa n9 1 seja sele
cionadaporumprocesso qualquer; desprezam-se duas ou-

# 

tras e a seguinte fara parte da amostra (e assim po r diante) • -O dia da lIemana se presta para a seleçao da primeira ca-
A # 

sa. Assim, se for quarta-feira, a <iuarta casa sera a pri-
meira selecionada; a casa n9 I sera a segunda; a n97 se-

, # 

ra a terceira; a n9 10 sera a quarta, e assim por diante, , 
ate completar il amostra. 

, -
2. Amostra extratificada - E a seguinte a distribuiçao imobi-. ' Haria de quatro comunidades do Municipio de Viçosa: 

CLASSES PROPRIEDADES EXTRATO 
(ha) (n9) (n9 ) 

Menos de 10 •••••••••• 391 1 

10 a menos de 2.0 .•.•.. 63 Z 
, 

20 a menos de 5 O •••••• 81 3 

50 ameno 11 de 100 •.•.• 31 4 

100 e maill ••••••••••.. 1Z 5 

TOT AL .......... 5'78 x 

,. Na amolltra ao acaso simples, o universo seria consti
tuido pelas 578 propriedades. Como h~ uma variaç;:o muito 
g;ande no taman,!w das propriedades, deve.,.se esperar tam
bem Auma variaçao grande em todos os itens que recebem sua 
influencia dire,.ta. como renda, introduç;:o de pr~ticas. n(vel 
social da família, etc. ABSim. ser~ aconse1h~ve1 dividir as 
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578 plopriedade! em grupos, <!e ta! maneira.que cadaAgrupo 
tenha uma situaçao mais homogenea em relaçao aos fatores a 
serem analisados. Cada grupo recebe o nome de extrato e .. -
dai a denominaçao de "amostra extratificada". Cada extrato 
corresponde agora a um univerllo (subuniverllo do grupo ori-.. 
ginal) e a uma amolltra. A amolltra total e a lIoma dali amoll-
trall dOIl extratoll. 

, , , ~ 

Alem da area da propriedade, prelltam-lIe a formaçao de , , 
extratoll variaveill a renda da propriedade, o grau de inlltru-
-, -

çao do responsavel. o tipo de exploraçao da propriedade. o 
sexo, a clallse social, etc. 

, 
O numero de extratoll depende de cada callo particular. 

, - . 
A tecnica de sua determinaçao e muito especializada para a-

_ A 

presentaçao em trabalho da natureza dellte. 

E. TAMANHO DA AMOSTRA 

, . 
O tamanho da amostra ellta em funçao: 

• • 
1. Da precisa0 que se deseja para as estimativas - A altura 

m;dia dos habitantes de uI]1a.cidade , de 1,65m.Suponha
se que, se a amo iltra e sUma-la entre 1,57 e 1,73 m,a e stimati .. , -
va satisfara as necessidades do estudo. Nellte callo, ad-

A 

mitiu- se um erro de 5 % ~ara mai,!' e de 5 % para menoll. 
Poderia admitir-se, tambem, um erro de 10 % para mais , 
e de 10 % para menoll.No primeiro caso, seria neceslaria 
amostr~ maior do 9ue no segundo. De modo g!ral, quanto 
maior for a precisa0 da estimativa, maior lIera a amostra. 

A 

Z. Do tamanho do universo - Seouniversoformuito pequeno, 
~ melhor trabalhar com o todo, o que evitar~ muitos incon-, 
venientes. Isso, entretanto, raramente acontece. A me-
dida que se torna maior o universo, a amostra decresce 

A • A 

em termos de fraçao d ... este univerllo. Para 500 proprieda-
des, pode ser necessaria uma amostrâ de 100, dependen
'do da variabilidade dos dados, representando, portanto, 
20 %. Para um universo de ·10 000, admitida a mesma va-.. 
riabilidade, a amostra podera ser de 400 - portanto, de a-
perias 4 % do universo. 
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• 

3 Da variabilidade dos dados (homogeneidade do universo). 
• li '* 

Quanto mais variaveis foremos dados, maior sera a am08-, 
• tra necessarla. 

# -
4. Do metodo de aínostr • em - Para uma mesma preclsao,u-, 

ma amostra extratificada e, geralmente, menor que uma 
amostra ao acaso. 

-Esta questaocostumaseranalisadadeoutro ponto de vis-
ta. Pode acontecer que se destinem Cr$ 2 000 000,00 para a -realizaçao de determinado estudo. Neste caso, o tamanho da 

• 
amostra sera condicionada aos recurs.os financeiros dispo-, 

• • nlvelS. 

BIBLIOGRAFIA 

1. COCHRAN, W. G. - Sampling Techníques. John Wiley &. 
Sons, Inc. N.Y., 1953. 

. ~ 

2. MEMORIA, J. M. Pompeu - Cura0 de Estatística Aplicada , . 
a Pesquisa Cientifica. Instituto de Tecnologia Rural da , 
Universidade do Ceara. 1960 

3. YANG, Hsin-Pao, - Fact - Finding with Rural People. 
FAO - Agricultural Development. Paper n9 52.1957. 

4. BYRN, Darcie et alli - Evaluation 
hington, FES, USDA, 1959 • 

in Extension. Was-

5. MADOW. W.G. - Teoria dos levantamentos por Amostra-
~ 

gemo IBGE. Conselho Nacional de Estatistica. 

6. HANSEN, Morris H., HURWITZ, W. N. e Madow, W.G. 
- Semple Survey Methods and Theory, Jolm Wiley Ir Sons 
Inc. N.Y., 1953. 

7. SABROSKY, Laurel K. - Extension Evaluation. 
Buenas, Puerto Rico, AprU 1954. 

Aguas 

70 



MrTODOS PARA COLETA DE DADOS NA AVALIAÇ~D 
DA ASSIS TtNCIA TrCNICA* 

Eliseu Roberto de Andrade Al ves 

• 

* Versão original: Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural. 
Rio de Janeiro. Técnicas e Métodos de Avaliação do Programa. Rio de Ja 

~ 

neiro, 1962. (Manual de Avaliação, v. 2). 

• 





MtTODOS PARA COlETA DE DADOS NA AVALIAÇ~O 

DA ASSISTtNCIA TtCNICA 
Eliseu Alves 

" , 
Existem varios metodos apr0l'riados a coleta de dados, 

tais como a entrevista, o questionario, os estudos de casos - , 
a observaçao sistematica, etc. 

-
Entretanto, considerando as condiçoes do Sistema Bra- , 

sileiro de Extensao Rural, a entrevista e o questionario -" ,. 
se-

rao os unicos metodos tratados neste capitulo. 

I - ENTREVISTA 

, 
Entrevista e um contato individual ou grupal com a fina-

~ - , 
lidade de colher informaçoes ou dados. E um meio usado no -trabalho educativo quando se visa a obter informaçoes ou co-- , 
ope raçao de alguem. Sua utilidade para o Extensionista, co-- , 
mo meio de investigaçao,correspondea do tubo de ensaiopara ,..... ,. , 
o ,quimico ou a do microscopio para o biologo. 

~ 

Duas pessoas que intervem numa entrevil!!ta formam u-, , 
ma especie de vinculo social em que ambas se identificam, o - ~ , 
que nao ocorre no camno das ciencias naturais, sejall1 quimi-, ;r , _ 

cal!! ou físicas, onde nao ha qualquer identificaçao entre o in
vestigador e o objeto investigado. 

• , ~ 

Dai a importancia da entrevista no trabalho dos Extensio-
~ 

nistas, em que todas as iniciativas e atividades se assentam -na indagaçao de conduta a seguir e dos resultados que se pre-
sume estar alcançando. 
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A. FINALIDADES DA ENTREVISTA 

-Sao finalidades da entrevista: 

1. obter dados objetivos; 

-
2. proporcionar oportunidades para observaçoes diretas; 

- -- . . 
3. conhecer as opinioes, tendenc\as e conv\cçoes; 

4. determinar fatos que variam com as pessoas em certas -circunstancias. 

B. TIPOS DE ENTREVISTA 
• 

-Nas condiçoes atuais, dois tipos de entrevista podem ser 

empregados: 

1. Entrevista individual 

. -
E, em geral, mais dispendiosa e demorada e as deficien-- -

das humanas poderao constituir fator de limitaçao para seu 
i> 

uso. Todavia, as suas vantagens a tornam indispensavel pa-
• ra o serviço. 

Assim, o contato direto pode manter o entrevistado inte-
• 

ressado durante mais tempo do que por outro processo; a Un-
i> -

guagem pode ser amoldada ao individuo; as razoe8 de re8is-- , 
tenda podem ser descobertas e vencidas mais facilmente; o-
ferece mais oportunidade ao entrevistador de estabelecer re-- -laçoes amistosas; as informaçoes podem ser mais corretas; 
finalment~, abre caminho a novas visitas para completar a8 
infolluaçoes. 

z. 
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- - i> 

Nao deve ser confu~dida com orientaçao de grupo. E sim-
plesmente a reun!ao de ressoas para que cada uma pre
encha um formulario pre-estabelecido. Neste processo 



• 

~ ~ 

o ent revi stado r expl ic a o Co rmula rio ao grupo e da opo rtu-
nidade para que sejam feitas perguntas de esclarecimento. , 
O entrevistador estara presente para al~uma ajuda e para 
estimula; o preenchimento ~o formulario. AIl ~esmas 
explicaçoes sobre a significaçao das perguntas serao dadas 
a todos os membros do grupo. 

~ 

As , vantagens deste processo podeln ser assin"l enulnera-, , 
das: e uma forma facil de obter grande numero de dados; o , 
contato entre entrevistador e entrevistados e menos pessoal - . . 
e requer menos aptidao do entrevistador. 

. -
Ha algumas limitaçoes a entrevista de grupo: os entre-.. 

vistados podem sentir-se menos a vontade para fazer per-
# 

guntas na presença de outras pessoas; pode haver tambemo .. 
problema de as pessoas se dirigirem umas as outras para pe-- , , 
dir opiniá'o; e quase impossivel voltar a uma determinada pes-, , 
soa para completar o formulario; ha limites quanto ao tipo 
de perguntas. 

c. PLANEJAMENTO DA ENTREVISTA 

-Na elaboraçao do plano da entrevista, devetn ser obser-
vados os seguintes aspectos: 

1. objetivo da entrevista; 

2. plano de amostragem; 

3. local da entrevista, inclusive endereços; 
, 

4. tuapa COm estradas da area; 

, -
5. periodo de duraçao do estudo; 

-6 .. pessoas que irao colaborar; 

.' ~ 
7·. materl!,l que ~era usado, t.ais como formularios, livros de 

anotaçoes, diario, transporte, etc. 
A , 

Desse plano deve constar um calendario com 
em que cada unidade da amostra ser~ entrevistada. 

as datas 
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D. SELEÇÃO E TREINAMENTO DO ENTREVISTADOR 

O sucessodeuma entrevista depende grandemente do en
trevistador. Por isso, t090S os cuidados de .. vem ser torna
dos no tocante ~ sua seleçao e treinamento. E muito impor-.. - -
tante, tambem, que ele compreenda quais sao as suas res-
ponsabilidades. 

-1. Na seleçao de um entrevistador devem-se observar: 

- -
- aptidoe s e interesse para estudo de natureza social; 

- facilidade de se relacionar com os membros da comu
nidade, de expres sar seus pensamentos e de c ria r um -clima de simpatia em torno de sua pessoa; 

- senso de responsabilidade; 

.. -
- conhecimento dos principios elementares da Extensao 

Rural e de sua metodologia, etc. 

.. 
- disponibilidade de tempo. No caso de lideres e pessoas -estranhas ao Serviço de Extensao serem usados como .. -

entrevistadores, e preciso verificar se dispoemde tempo 
suficiente para os trabalhos da entrevista; 

-.. .. 
- resistencia fisica. Sendo arduos os trabalhos de cam-.. 

po, torna-se necessario utilizar pessoas com boa cons-- .. 
tituiçao fisica; 

- conhecimento do meio rural. 

2. Todo entrevistador deve ser adequadamente treinado sôbre : 
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- conhecimento pleno dos prop~Bitos do estudo; 

- plano de amostragem; 

- conhecimento 
enchimento; 

.. .. 
do formulario e das tecnicas de seu pre-

.. 
- tecnicas de entrevi!3tar. 



, , 
o per[odo de treinamento e variavel com a complexldade 

do estudo. Forçosamente_urna_parte do treinamento sera ~ei
ta no carnpo, em condiçoes tao semelhantes, quanto possivel , 
as do local da pesquisa. 

~ -
A titulo de sugestao, apresenta-se a seguir um roteiro 

para treinamento de entrevistadores. 

- -a) Apresentaçao e finalidades da reuniao. 

- ~ 
b) Explicaçao sobre o plano de treinamento. 

, 
c) O trabalho do entrevistador e como executa-lo; 

-- sua impor~ancia para o trabalho; 
~ ~ 

- o plano de amostragem - o que e e como segui-lo; 

- ~ 

- explicaçao de termo s ; 

- , 
- explicaçao detalhada do formularia, pergunta por -pergunta, dando oportunidade para indagaçao dos trei-

nandos; 

- , -
- instruçoes especificas sobre como formular as per--guntas e demonstraçao de como abordar o as sunto , 

, 
fazer perguntas e encerrar a entrevista. 

-d) Preenchimento e preparação de roteiros. Equipes de 
dois - uma pessoa faz o ~apel_de entrevistado e outra 
de entrevistador. Os pap.eis sao, depois, invertidos. 
Cada entrevistador prepara seu roteiro. 

-e) Os roteiros serao comentados pelos treinandos. 

í) Determinar as primeiras tarefas para os entrevistado
res. 

• 

-g) Plano para uma reuniao geral no fim do primeiro dia 
da entrevista, com a finalidade de disçutir problemas 
e esclarecer dÓvidas , 

. h) Resumo e resposta a perguntas. 
centivo moral aos treinandos. 

, 
Estimulo, • • apolo e ln-
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E. RESPONSABILIDADE DO ENTREVIST ADOR 

, 
O entrevistador tem uma consideravel responsabilidade - , 

na execuç~o de uma yarte_ da Ayaliaçao. Um bom artificio 
para coligir informaçoes nao dara resultados proveitosos nas -maos de um entrevistador ineficiente. Em resumo, as res--
ponsabilidades de um entrevistador sao: 

, 
1. compreender as finalidades do estudo que esta sendo fei--to e qual a razao da coleta de dados; 

, -
2. estarbemfamiliarizadocom o formulario e as instruçoes õ 

• 

3. localizar as pessoas a entrevistar, fazer o contato e ob--ter sua colaboraçao; 

, -
4. obter os dados e registra-los, tao honesta, completa e ob-, 

jetivamente quanto possivel; 

-5. ser cortes e honesto com o entrevistado; 

-6. seguir cuidadosamente as instruçoes - fazer perguntas -conforme esteJam escritas e nao sugerir respostas; 

-7. - seguir fielmente as instruçoes do plano de amostragem e -relatar qualquer situaçao anormal; 

-8. preparar o plano de açao ; 

-9. manter boa aparencia pessoal. 

- ~ 
A compreensao dos propositos para os quais os estudos 

- 1 - ~ 
esta_o sendo feitos e a familiarizaçao com os íormularioll aju-
darao a criar um senso de autoconfiança e de segurança por 
parte do entrevistador. 

-Quando o entrevistador recebe a incumbencia de contato , , , 
. COII1 certos ou provaveis entrevistados, e seu dever localiza-- , -

los e obter as informaçoes. Um possivel entrevistado nao -pode ser esquecido apenas porque nao foi encontrado em ca-
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, 
sa, a menos <Jue se sa}ba que estara fora por longo temJ>o. ,ou 
doente. ou nao podera ser entrevistado por outras razoes.As 
~ - ~ , 

vezes serao necessarias varias tentativas para localizar-se 
Ullla pessoa que trabalhe fora ou esteja ausente de casa por 
outros motivos. 

" . , .. 
Um entrevistador devera realizar o maximo de esforço -para obter respostas adequadas e objetivas a todas as pergun-

• 

tas. Respostas incompletas ou parciais prejudicam a preci--sao dos estudos. 

Deve-selembrar que a pessoa de quem se quer obter in-- - - ... 
fOl'lnaçoesnaotem~brigaçao de re_sponder as perguntas.Cor-
tesia e consideraçao. portanto. sao essenciais. 

- -Nao se deve dar qualquer falsa impres'sao, nem fazer pro--messas que nao possam ser cumpridas. 

- -Os entrevistados sao escolhidos de acordo com um plano -de amostra.sem. O entrevistador deve entende-lo e segui-lo 
com exatidao. 

'* Nenhum formulario deve ser liberado pelo entrevistador 
.. -

antes de cuidadosamente examinado quanto a sua perfeiçao e - -, 
e precisa0. o que se deve fazer de preferencia, logo apos a .. 
entrevista. Se as circunstancias o permitirem, isso pode ser , 
feito antes de despedir-se do entrevistado. Um comenta rio . , 
sincero, corno "Apesar de o senhor ja ter cooperado muito • .. 
quero me certificar de que todas as perguntas foram comple--tamente respondidas", pode ser usado nesta ocasiao. Se o 
entrevistado parecer an.ioso de que o entrevistador o deixe. -ou dispoe de pouco tempo. deve o entrevistador examinar o 

'* .. 
formulario depois de sair. Deve faze-lo antes de realizar ou--tras entrevistas, a fim de nao confundir respostas de duas ou 

, 
malS pessoas. 

... 
F. REALIZAÇAO DA ENTREVISTA 

'* , 
Normalmente. ha quatro estagios para se realizar urna 

entrevista: 

1. contato inicial; 
- -2. obtençao e regisho das informaçoe.s ; 
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3. encerra mento da entrevista; 

- , 
dos formulados. 4. 

, 
revIs ao 

1. Contato inicial 

Uma boa entrevista depende, em grande parte, da con
fiança que o entrevistador inspire ao entrevistado. O entrevi~ 

tado r deve: 

a) apresentar-se; 

b) dizer a finalidade da entrevista; 

- - , 
c) situar a importancia do entrevistado em relaçao as ' fi-

nalidades (exaltar a personalidade do informante; co~--vence - lo de que tem algo importante a dizer: - "Sao -
poucos os que podem prestar esta informaçao"). 

d) criar uma atmosfera de amizade e franqueza • 

• 
Um entrevistador 'pe rspicaz pe rcebera qual o momento .. 

de iniciar a conversaçao. Se um agricultorafirmarqueesta 
o cupado, o entrevistador deve reconhecer o fato e manifestar - ~ - -
compreensao; podera, entao, ser Illarcado novo encontro. - ~ . 
N J.o devem ser aceitas recusas, exceto em ultima instancia • .. 
Se um entrevis~ador rec .. ebe grande nume!:o de recusas,. ta...! 
vez seja necessario ajuda-lo, ou mesmo nao mais utiliza-lo. 
Nunca fique impaciente ou aborrecido. Quase todos podem 

• 
ser entrevistados se for encontrado a forma certa de aproxi-- -
m a çao. l\: ao Co rce a entrevista. Se houve r recusa, tente mar-
car outro encontroparahoraemqueo entrevistado esteja me-- . 
no. ocupado. S e isso nao for aceito, agradeça e se retire, 
sem demonstrar ressentimento. Isso acontece raramente e - .. 
na o d e v e i m pressiona-lo. Esqueça as recusas e lembre-se -de qu e e las existem em qualquer setor. Nao as tome como 
c a . o pe s 8 0 a 1. 

-2 . O bte n ç ao e 

De ix e o 
... pr e •• e nem 
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-reg i stro da. informaçoes 

en t r e v i stado 
pe rc a t empo • 

falar. Seja bom ouvinte. 
Tenha o cuidado de seguir 

-
Naoo 
a or-



- -deu"l das perguntas. Nao modifique a reda<i..ao da~ perguntas 
para satisfazer a ulna ou outra interpretaçao. Nao teça co-, - -
mentarios sobre as res~stas.: Observe as reaçoes d2 en!re-
vistado. Se o seu interesse for pequeno, a informaçao so-bre , 
o telnpo necessario para se completar a entrevista, a mu--dança no tom da voz ou do ritmo ou uma explicaçao entre as .. -
diversaspartes do formulario poderao ajudar a aumentar-lhe - .. -
o interesse. Assim, se ja foi feita Ullla pergunta sobre ves .. .. -
tuario, o entrevistador podera dizer: - "Foram respondidas -.. -
alguITlas perguntas sobre vestuario; agora tenho algulI"las so--bre alimentaçao". 

- .. 
Nas perguntas que demandam opiniao, e importante es--clarecer aos entrevistados que nao existem respostas certas 

ou erradas • 

.. 
Concluido o relato do informante, deve o entrevistador - -completar suas informaçoes sobre: 

- -- novos aspectos a que o informante fez alusao; 

-- declaraçoes do informante que se contradbem com da-, 
dos previamente estabelecidos ou obtidos j 

- -- observaçoes e erros de apreciaçao do informante. 

'yisando_ a auxiliar os entrevistadores, as seguintes su
gestoes serao apresentadas: 

- aborde gradualmente o entrevistado, procurando criar -
mil clima de amizada. identlficaçao e cordialidade; 

- ajude o entrevistado a sentir-se seguro; 

- procure formular as perguntas com frases .. -
, 
facilmente 

compreen~iveis, evitando interiogaçoes elIlbaraçosas 
ou de carater pessoal; 

-- atue com espontaneidade e Cranqueza, e nao com 
, 

astuda 
e rodeios; 
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, 
_ e vi te a atitude d e do m inio e alarde de autoridade; 

-_ preste atençao ao q,;:e o 
sim como ao que este 
sem ajuda; 

infor m ante deseja declarar, as-- -nao quer ou nao pode manifestar 

- -_ ev ite discussoes s obre 
" , as consequencias das respostas; 

_ nunca apresse o entrev is t ado; conceda-lhe tempo sufi
ciente para que acab e seu relato; valorize suas contes--taçoes. 

3. Encerramento 
• 

A entrevista d e ve encerrar-se com palavras de agrade -
cimento e cordialidade para com o entrevistado. 

Um caminho deve ser deixado para novas entrevistas, in-, , 
clusive porque pode ser necessario voltar a casa do entre-, 
vistado para completar o formulario inicialmente preenchido. 

- , 
4. Revisao dos formularios 

- -Deve-se dar enfase a este ponto. Um preenchimento des -
cuidado pode prejudicar inteiramente o estudo. Cada formu-, , 
lado deve ser examinado para se verificar se esta completo, , 
perfeito, consistente e legivel. 

• - , 
Respostas erradas lobre membros da familia, idade e 

outra. perguntai eventuail podem ser corrigidas quando ainda 
se tem fre Ica na mente a entrevista levada a efeito. EII1 ou-, 
tras palavras, o entreviltador deve reexaminar o forll1ulario - -
pre~.lchido c...0mo se fOlle e_Itranho a ~le e procurar compre-
ende-lo. Toda. ai correçoes necessarlal devem ser feitas • 

, , 
E altamente recomendavel ~e, meSmo depois de os en

trevistadorel t.ren;; àado redaçao final aOI seul relat~rios, 
l e ja feita sua rev i lao por outra pelsoa capacitada. 
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, , 
I I - QUESTIONARIOS E FORMULARIOS 

~ _ .. 
Dia-a-dia e mais freqUente o emprego de questionarios e .. - .. 

forlI1ularios nos Serviços de Extensao Rural. Por isso, e 0-
~ , 

portuno apresentar alguns principios fundamentais a sua ela--
boraçao. 

,. .... 
Convem salientar, de inicio, que e absolutamente neces-.. . 

sario ter em vista a pessoa ou o grupo d e pessoas que ira - ' 
P reenche-los. As perguntas devem ser entendidas facilmen-. ,. 
te pelas pessoas inquiridas. No caso de formularios, e pre-,. 
ciso levar em conta o nivel do entrevistador, tendo em vis -- -
ta, contudo, as pessoas que serao inquiridas. 
gras triviais, Inas nem sempre lembradas. 

Esta s sao re-

,. .. 
Outro principio fundamental e o de que o pesquisador es-

tabeleça os objetivos da pesquisa, ou seja, s'aiba exatamente ,. , 
quais os dados queos questionarios e formularios devem for-,. , 
necer. Selll isso, havera o risco de se elaborar questiona-,. 
rios incolnpletos ou com perguntas desnecessarias. 

, ",,.-
Ha muitos tipos de questionarios e formularios. Nao se , , 

fara o estudo de cada tipo. Os principios a serem apresenta-- --dos sao de ordem geral. As adaptaçoes correrao por conta 
do bom senso de cada um. 

.. 
Existe ulna diferença de conceito entre questionaria e 

~ ~ ~ 

formularia. Questionaria e um processo de obter respostas - ~ 
a questoes atraves do preenchimento direto pelo informante, 

A 

sem a interferenda do entrevistador. O informante preen-
~ ~ 

che o questionaria sem auxilio de outra pessoa relacionada .. ~ -
com 0_ estudo. Ja o formularia consiste nUlIl grupo de questoes 
que sao perguntadas e anotadas por um entrevistador, em con
tato direto COII1 outra pessoa. 

-
Todavia, os cuidados requeridos na elaboraçao do ques-
~ ~-

tionario e do form~lario sao aproximadamente os mesmos. 
Apenas o questionaria, por sua natureza, deve ser maia , 
simFles do Ci.ue o formularia. Em virtude dessas conside--raçoes, serao discutidas as normas de elaboraçao de ques-

, ~ A 

tionario e de formularia, com pequenas referendas a um e , 
a outro, quando as narInas apresentadas forem especificas. 
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, , 
A. PARTES DE UM QU~TIONARlO OU FORMULARIO 

1. Cabeçalho - deve conter: 

_ titulo - em letras bem destacadas, co#m poucas palavras. 
indicando o mais claramente possivel, a finalidade do 

, # , . 
questionario ou formulano : 

# ~ 

_ espaço para conter: nUlnero de OrdelI1, n0,..me e endere-
ço do informante (nas pesquisas em ,gue este nome de
ve ser ocultado, dispensa-se tal exigencia), 

_ espaço para colocar a data. 

-2.. Introduçao - mencionar: 

, -
- quem fara o estudo (pessoa ou instituiçao) : 

- sua finalidade j 

, 
- que uso se fara do estudo: 

, , 
Nota :No caso de formula rio, esta parte e dispensavel, em 

vista de o entrevistador dar pessoalmente estas in--formaçoes, 

- -3. As questoes formuladas, com as explicaçoes que se fize-
• ~ .. I- -

rem necessarias sobre tenhos tecnicos, convençoes, etc. 

-4. Um item de " observaçoes". 

~ , , 
5. Endereço de quem devera receber o questionario, depois , 

de preenchido bem comO o prazo que se esperara pela re~ , 
posta. Para os formularios dispensa-se esta parte. 

- . , 
B. APRESENTAÇAO DO QU~TIONARIO OU FORMULARIO 

'" , 
1. Deve ser de aparencia agradavel e em bom papel, 

Z. Cada item numerado consecutivamente, sem repetir nunca , "', 
o mesmo numero. Isto facilita as referencias necessa-

• rias. 
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-3. Cada questao bem separada da anterior e da posterior. 1s--
to facilita a tabulaçao. 

- -4. Eln cada questao. g rife as palavras-chave. se for neces-
# 

• sano. 

- - -5. Quando a resposta nao for do tipo • Sim ou nao. forneça es-
paço adequado a ela. 

6. Coloque nUlna me sina linha vertical os quadrinhos que re-- -ceberao as respostas. Isto facilita a tabulaçao. 

7. Estabeleça margem adequada, de ambos os lados. 

# # 

8. Evite questionarios e formularios grandes. Restrinja- se 
# 

ao absolutalnente necessario. 

, # 

9. Procure dar um arranjo artistico e ilustrativo ao titulo. 
, # 

como tambem a todo o questionario. 

" -IO.Ordem 10ftica epsicologicade apresentaçao da~ perguntas. 
Ordem logi~a e aquela em que cada per~unta ja conduz na
turalmente a seguinte. Ordem psicoloQ'ica: as perguntas 

# # - ~ 
mais faceis e agradaveis estao no começo, visando criar 

# , 

um ambiente favoravel as perguntas mais complexas e nem 
# -

sempre agradaveis que se seguirao. , ,-
Tanto a ordem logica corno a psicologica deverao ser obe-

A 

decidas. No caso de interferencia entre as duas, proce--da com cautela na escolha da melhor ordem de apresentaçao. 
- # , 

Nao e oossivel enullciar uma regra geral para esta esco-
~ #, 

lha. 50 em face do objetivo do questionario ou formula-, 
rio podera ser estabelecida. 

C. COMO SE DEVE PERGUNTAR 

A 

1. Definir os termos que possam ser mal interpretados. 

_ A 

2. Nao usar termos de 
, 

sentido dubio ou desconhecido do • 1n-
formante. 
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- -
3. E vitar negativa~ duplas. _Po~ exemplo: VO,ce nao preen-

che os questionario que nao sao enviados na epoca certa? 

4. Tenha cuidado 
do? Sim 

com alternativas inadequadas. Ex: C asa -, 
Não ____ {e os viuvos, desquitadoll, ----

etc? ). 
- , tI>-

5. Cada questao so deve conter uma ideia. Ex: Voce acha -que as vacas de leite desta propriedade te "'I 11 sangue euro--peu e que estao sendo adequadamente alimentadas? ( Veja , , ... 
que ha varias alternativas que respondem as duas ques-- , -
toes, e so uma vez se pode atribuir sim ou nao a alnbas) • 

- , -
6. Quando a questao sugerir a ide ia de comparaçao, forneça 

a ~ase para jul/lalllento. Ex. : a cozinha e boa, regulàr ou 
ma? (Em relaçao a que?); 

- - ,. ti> 

7. Evite afirmaçoes sobre as quais ha duvidas, quando con-
. - , 
jugadas com uma pe rgunta. Ex. : Voce e sta satisfeito com , , 
o aumento de salario do ultimo ano? (Uma resposta - -negativa tanto pode indicar que nao teve aUlnento, como nao , -
esta satisfeito). Neste caso, divida a questao em duas: - , 
Voce teve aumento no ano passado? Esta satisfeito COIIl -ele? 

.. 
8. Tenha cuidado com adverbios ou adjetivos de .., .. f 

II • 
requencla. 

E preferivel pedir as respostas eln nUlnerOI. - - - Nem todos 
tell1 "a Ineslna o,.piniao sobre as palavras raro .... ocasional, 
frequente" etc. E melhor dize r que em tanto ha tanto. Ex. : 
em 100 ha 10, etc. 

- -9. Nao peça informaçao que possa serobtidaemoutras fontes. 

10. 

11. 

- .. 
Nao redij~ a pergunta de man~ira que ja sugira a respo. 
ta q~e voce espera. ~x. : Voce acha que o Serviço de Ex
tensao tem prestado otimos serviços ao meio rural? 

, 
Se possivel, evite perguntas embaraçosas 
muito trabalho pa ra a resposta. 

-

• • ou que eXlJam 

12. Nao faça pergunta indiscreta. 
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13. As perguntas devem ser claras, curtas e simples. 

-14. Especifique as unidades nas quais sao desejadas as respos-
tas. Ex.: gramas, litros, hectares, cabeças, etc. 

-15. No caso de formulaçao de pe rguntas com a finalidade de 
obter dados comparativos, tenha cuidado para que seja a 

- # 

mesma a base de comparaçao entre o estudo e outros ja 
- - # 

feitos. Ex. : se for estudado a distribuiçao imobiliaria, 
, -

os dados so poderao ser comparado s con1 os do Censo, se - -se o tipo de c1assificaçao for o mesmo. 

-D. RECOMENDAÇOES FINAIS 

- # , 

1. Terminada a elaboraçao de um questionario ou formula-, , 
rio, submeta - o a outras pessoas. COII1 isto, e possivel , - ,., ..... 
verificar se esta completo e se nao ha duvidas sobre a in-

- - # 

terpretaçao das perguntas e dos termo s tecnicos. 

, , 
2. Faça a prova do questionario ou formulario: sublneta-o di-

" -retamente a algumas das pessoas de nivel socio-economi-- - -co semelhante ao das que terao de preenche-lo, mas nao , , , 
situadas na area de amostrageII1.AssÍln, sera facil veri-- -ficar se as inforlnaçoes pedidas sao de fato encontradas, -se as perguntas sao corretamente interpretadas, ou se os -fatos obtidos sao suficientes para o estudo que se tem em 
vista. 

-
3. Faça antecipadamente o esquema de tabulaçao. Isto ajuda , 

a identificar as perguntas superfluas e verificar se o ques-, , 
tionarlo esta .completo. 

-4. Na fase de coleta dos dados, proceda com toda a cautela , , , 
ao entrevistar cada pessoa.Ha principios ja estabelecidos 
para a entrevista, que foram apresentados anteriormente. 

, 
5. Quando tiver que entrevistar funcionarios de uma orga-- - -nizaçao, nao se esqueça de ob"ter permissao dos respon-, -

saveis pela administraçao. 
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E. TIPOS DE PERGUNT AS 

-
1. Perguntas bipartidas (dicotomicas) 

-
- d d'd S sl'm ou nao,' concordo Sao as que po em ser re_spon 1 a -ou nao concordo; aprovo ou nao aprovo. 

Exemplos: 

-- Voce usa 
• 

leite em po? Sim ----
-

Nao -----
-- Toda a 

• 
f amilia deve fazer um testamento? Con--

cordo ________ _ Nao concordo _, _______ ' __ _ 

Vantagens 

a. Simplicidade 

b. Respostas claras 

- . 
c. Tabulaçao facil 

-Lirnitaçoe s 

- -a. Nao oferecem oportunidade a outras alternativas cOlno nao - --tenho certeza; nao tenho 
, , 

oplmao; 
, 

nao selo 

- - ~ 
b. Interpretaçao erronea do sentido da pergunta provocara u-

ma re spo sta absolutamente op.o sta, fazendo com que se -desloque de um extremo para outro: do sim para o naOi 
, 

ou Vlce-versa. 

• 
2. Perguntas de escolha Il1ultipla 

• 
Caracterizam-se por oferecer varias alternativas ao in-

formante, solicitando - se-lhe que escolha entre as alternati--vas aquela(s) que expressa(m) sua concordaneia. 
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Exemplos: 

-a) Voce come carne de boi: 

, 
Diariamente 

Dias alternados _____ _ 

Raramente _____ _ 

-b) Na alimentaçao de porcos voce emprega: 

, 
Somente milho -----
Milho e capim _____ _ 

-Raçao balanceada 

-
c) Marque quais dos seguintes alimentos sao boa fonte de 

• 
Vl-

tamina A: 

Laranja _____ _ Beterraba -----
, 

Fígado _____ _ Vagem ______ _ 

Couve ______ _ 

- - , 
as atividades do Clube d) Expresse • • sua oplnlao em , relaçao 

de EcononlÍa Dome stic a. 

POUCA OU -
AT IV IDADES 

NAO COMPA' Murro ALGUMA I"ENHUMA , 
RECI. OUVI UTIL UTILIDADE UTILIDADE 

OU LI (a I (b I (c I 

-I • Reuntoe I no Clube . ................... , 
I a. realizada pela Lider .... ........... I 

b. realizada pela ExtenllonlU& ........ 

-Z. Demonat raçoe I • •.•••••••••••••••••••• , -• 
ao ReaHzada peI.Llder ...... . ....... 
b. R.aUz.da pela E"lenlioni .t •. ....... 

3. Artlaol d. jornal preparado. 
pela Extenalonl'ta ........ . ...... ..... 

, 
4. Proarama de radio da Extenllonllta .... 
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Nesseexe mplo ~utili z ad a umaesca l a d e va lo ~, c u ja co nS 
truç;o r equer uma t~cnica e spec ia li zad a . A r e fe r e nc ia b ib li o
G r~íica n9 4, nas p~ginas 3 13 a 376 , e xamina detalha d a m e nte 

eSse assunto. 

Vantagens: 

- .. 
a) Sao d e facil r e sposta . 

.. 
b) Indicam clarame nte ao info rmante as v a ri a s a lt e rn a ti -.. 

vas em que pod e ra opinar. 

-
c) Possibilitam ao pesquisador obte r respo sta s obre que s -- .. 

toes nas quais esta inte ressado. 

- .. 
d) Tabulaç ao facil. 

-Limitaçoes 

.. .. -
a) E muito difícil formular perguntas que incluam todas as 

alternativas. 

- .. 
b) Incluindo - se todas as alternativas, o questionario ou .. .. 

formulario podera ficar muito grande, a ponto de to-.. 
mar muito temyo do informante, o que inegavelmente 
afeta a precisa0 das respostas. 

- -c) Dificuldad~ de compreensao dos termos da escala d e 
valor. 

3. Perguntas de respnsta' livre 

Estas perguntas podem ser respondidas da maneira co
mo deseja o i.nterrogado. Nenhuma resposta ~ sugerida. "O - .. -
que comeu hoje no almoço?" e um exemplo de pergunta des-
se tipo. 

Vantagens 

a) Permitem que o i.nformante expresse tudo o que sente. 

-b) Permitem respostas nao previstas pelo pesquisador. 
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-
Limitaçoe. 

a) Provocam grande variedade de re.po.ta. e, por i.so, 
~ -

de dificil tabulaçao. 

b) Quem responde nem sempre pode pen.ar em palavra. -
adequadas pa ra expre s.a r sua opiniao. 

.. 
c) Somenteospensamento. 

- .. -
que primeiro vem a Inente sao 

geralmente expressos. 

-d) Dificultam a obtençao de outra. respo.tas, exceto a-
~ 

trave s de entrevi sta pe •• oal. 

e) Requerem maior habilidade por parte do entrevistador. 

Exemplo: 

-- Por quevocepen.a que a. mulheres de .ua comunidade 
- I ~ 

nao pertencem ao Clube de Economia Dome.tica? __ _ 
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ARTIF!CIOS PARA COLETA DE DADOS NA 
AVALIAÇ~O DA EXTENS~O 

Eliseu Alves 

- -No Programa de Extensao elab2rado preveem-se as m~ 
danças de comportamento que deverao ocorrer no povo. Es--sas mudanças podem ser de interesse, conhecimento e com-

- 11'" 

preensao, atitude, habilidade, habito e praticas, isto e, mu -
danças no que as pessoas conhecem, sentem e fazeln. Pode-, 
se estabelecer que os agricultores aprendam a diagnosticar 
e combater doenças de verminose (mudança de conhecimento) ; -, , 
que alguns deles adotem praticas melhoradas de combate a -verminose (muda~a de açao); que modifiquem sua It~aneira de 
pensar em relaçao aos problemas da classe ao inves de uma , 
atitude individualista e egoistica, surja uma nova atitude, em 
que cada um passe a colaborar para o progresso de todos 
(mudança de sentir). 

-Executado o Programa Municipal de Extensao, como ve--rificar se as mudanças planejadas se realizaram?Ou, entao, - , 
como complovar que elas ocorreraItl na direçao certa? Va -, -
rios artificios forl'.m idealizados, ,·isando a coletar evidencias - -que provem a efetivaçao das_mudanças "previstas. Serao exa-
minados, a seguir, alguns desses artificioso Mas, antes de-- , , 
faze-lo, e importante frisar que as tecnicas de medir o com-- -portamente humano sao ainda bastantes falhas, razao por que 
devem ser aplicadas com cuidado e bom senso. 

- , 
A. SELEÇAO DE ARTIFICIOS 

- , 
Na seleçao de artificios para coleta de dados, dois pontos -develn ser levados em consideraçao: 

95 



1. O objetivo do estudo - Que vamos estudar? As mudanças -
de conhecimento? As mudar.ças de atitude? A adoça0 de , , 
novas praticas? Como se sabe, o objetivo do estudo esta 
diretamente relacionado com os objetivos do Prog rallla : ,., - , 
em ultima analise, na seleçao dos artificios para a cole-
ta de dados, consideram-se primeiramente os objetivos do 
Pro rarna. 

... ,. ... ,. 
2. As evidencias necessarias - As evidencias necessarias va-, 

riampara cada tipo de artificios, a fim de alcançar os ob-_... , -
jetivos do estudo. Ora sao evidencias tangiveis (adoça0 , , 
de pratica), ora intangiveis (mudanças de atitude, de com-_ ,. A" 
preensao, etc.). Se ha, por exemplo, tres artificios pa-
ra a coleta de dados que satilJÍazem aos objetivos do es-

A A • 

tudo, deve - se escolher aquele que demande evidencias , 
mais faceis de serem coletados. Leve-se em conta, ain-

A 

da, a experiencia que se possua em medir o comportamen-
to humano. 

, 
B. TIPOS DE ARTIFICIOS 

1. Teste de conhecimento (ou perguntas para medir conheci
mento) - O fato de uma dona de casa comprarum filtro pa-- , 
ra sua casa nao significa que saiba o valor da agua filtra-

# 

da; pode dar- se o caso de saber que deve usar a agua filtrada, . - , 
mas nao compreender por que usa-la. Por sua vez, o agri 

A -

cultor que alimenta o ~ado com torta, na seca, s~be que a to r-
ta compensa as deficiencias da pastagem; isto nao quer dizer -quecompreendeuasfunçoesexatas da torta, pois podefOl"ne 

A _ -

ce-Ia a um rebanho de baixa capacidade de produçao. . -
Ter conhecimento de alguma cotsa, portanto, nao significa 

, A 

necessariamente compreende-la. Por isso, se se desejar -, , 
m_edir a compreensao, e necessario estender a invesUg,a-
çao, para apurar se o conhecimento adquirido foi tambem 
co mp reend ido. 

-Z. Tes,te de ,compreensao (ou perguntas para medir compre-
ensão) - Ê muito impo:rtante para os Extensionistas saber -se os agricultores apreenderam e se sao capazes de apli-
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car o que lhes foi ensinado. Compreender, porta nto, sig -
:2 

nifica saber por que aplicar. - .. 
A compreensao pode sermedida atravesdo que as pessoas 
dizem e fazem. 
Os especialistas no assunto aconselham que se apresent e - -aos agricultoresumadeterminada situ~ ç ao a que eles pos-
samaplicaros conhecimentos que supoem adquirido s. A si - . -
tuaçao deve ser a mais natural possivel e apresentar serne--lhanças com a situaçao inicial (quando lhes foram ministra-
dos os ensinamento s). Foram ensinados a um grupo de se-

1>, - , 

nhoras os principios basicos da disposiçao racional dos mo -
veis em uma sala. Mostrou-se, inclusive, na casa de u""'lna - - '" -delas, a aplicaçao desses principios. Urna nova situaçao 
seria, por exemplo, apresentar a maquete de urna sala com .. .. 
miniaturas dos moveis que devera conter, pedindo-se a ca-- .. 
da componente do .srupo que disp~nha esses movei!. • 
Certoe assuntos nao comportam esse tipo de artificio. Ha -neceesidade, entao, de recorrer- se a perguntas que, res-- -pondidae, indicarao ee o assun' .) foi compreendido ou nao. 

.. .. -
Tambem e preciso ter ~autela para nao se tentar medir a 
cOlllpreensao em um nivel muito alto ou ITluito baixo. No .. -
primeiro caso, podera surgir a desilusao, porque a com-- .. 
preensao parecera rnuito baixa. No segundo caso, os re-

. - -
sultados da aferiçao terao pouco valor, por oferecerem 
pequena margerl1 de segurança. 

3. Eecala de habilidade - Umdos efeitos ao trabalho educati-... .. 
vo da Exteneao Rural e aumentar o nivel de habilidade dos 
agricultoree: oe presidentes dos Clubes 4-5 aprendem a di--rigir reunioes corretamente; as donas de casa aprendem .. .. 
a confeccionar moveis rusticos, a escolher tecidos, etc. ; 
os agricultores adquirem novas habilidades, tais como tra--balhar .. com polvil~adeira, misturar ad~bos ou raçoes, ope-
rar ma~uinas agricolas, dirigir reuniies de grupos e clu -
bes, praticas de Jnercado, etc. .. 
M_edir as habilidades adquiridas e importante, por duas ra-
zoe s : 

a) permite saber se foram atingidos os objetivos do Pro
grama, no que tange a habilidades; 
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# 

b) permite conhecer o nivel de habilidades. 

# ~ 

4. Escala de atitude - A atitude e .. considerada co;n0 refere~-
cia àquilo que 6 povo sente. E medida atraves da opiniao 
expressada. Deseja - se saber, por exemplo, se_os agri 
cultores sio a favor ou contra determinadas questoes, co -
mo polftica de preços do caf~, confisco cambial, Serviço -de Extensao, Serviço Florestal, plantio de milho em con-- .. -
t~rno, eliminaçao dos bezerros recem-nascidos que nao 

• 

se prestam para reprodutor!:s, etc. ..-
O grande problema da aferiçao das atitudes e que nem seI!! -pre a opiniao emitida representa o ... que as pessoas sen!,em : 
o agricultor que se expressa favoravelmente em relaçao ao - ~ 
Serviço de Extensao, pode te-lo feito _apenas por s~r amigo 
do Extensionista. Muitas pessoas nao atingiram ainda um .. - .. 
,estagio de decÍllao, relativamente a varios problemas, e, 
quando instadas a se manifestar, raramente deixam de fa 
~ ~ 

ze-Io. 

~ - .. 
5. Lista de. interesse - Para a elaboraçao do Programa, e in-

• dispensavel que se conheçam os problemas sentidos pelo - - .. 
povo, ou seja I s em cuja soluça0 o povo esta intere .. -sado. Esses problemas »Odem ser levantados oferecendo-
se ao povo uma lista deles, e, a respeito, solicitando- se -• • a sua Optnlao. 

• - .. .. 
6. Adoça0 de pratical-Oobjetivofinal,do ponto de vilta tec-

nológico, ~ levar os agricultores a adotarem priticas me-- .. 
. lhoradas. A adoça0 de uma pratica lignifica que os agri-

cultores adquiriralt~ novos. conhecimentos, novas habilida
dei e mudaram de atitudes; significa. enfim, mudança de - .. 
conhecimento, atitude e açao. Por ilso, e muito impor-

12 _ 

tante a conltataçao da adoça0 de praticas. 

C. EXEMPLOS DE TESTES 
• 

Teste de conhecimento 

Em cumprimento ao Programa de um Escritorio Local, 
foram ministrados aos agricultores ensinamentol s~bre ga
do de leite, relati..vamente a capineiras, raç~es concentra-
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das, sais min,erais, higiene dos animais e melhoram.ento do 

rebanho. 

Espera - se que, com os ensinamentos, os agricultores - ~ ~ 

tenham adquirido as noçoes basicas desses as s ntos. Como , , 
o nivel de conhecimento do meio rural e muito baixo, as per -
guntas devem ser bastante simples: 

- - #> .... 

1. A produçao de leite da regiao e bem meno r na seca do que , 
nas · aBuas. Por que? Assinale a pergunta que expressa sua 

• • Oplnlao: 
, 

a. As vacas produzem menos leite na epoca fria do ano. ---
- - • 

b. O gado da regiao tem pouco sangue de holandes. • •• '1.-_-

-c. As pastagens sao fracas 
, .-

no periodo da seca ..•... 

2. O carrapato translnite: 

a. Piropla8molise (ou tristeza) ••••••••••••••••••• 

b. Manqueira ••..•............•.•.•...•........ t __ _ 

c. Aftosa .......•.•................•........... 
-3. Na alimentaçao de um rebanho com bastante sangue . , - , 

holalldes e co ... m me~ia de produçao alta, no periodo 
da seca, voce usara: 

, 
a. 50 as pastag en s natu rai s ••••••••.•••••••••••••• 

~ 
b. Pastagens naturais e capineiras •••••••••••••••• --
c. Pastagens naturais, capinel.ras e concentrados .•••• --

4. Q\lal a raça que tem maio r capacidade de produç;:o de leite? 

... 
a. Holandes ...............•...•...•............. --
b. Gir • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '---

c. Nelore ......................... . ' ........... . ......-
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5. Que fatores tem influencia na produçao? 

, 
a. Somente raça ............................... I· ' 

b. S~mente o meio ambi e nte .................... . 

c. Raça, 
• melO e • maneJo ......................... . 

; 

6. A torta e: 

a. Alimento volumoso .......................... . 

b. Alimento concentrado ........................ . 

; 

7. For que e importante combater carrapatos e bernes? 

; 

a. Mantem a beleza do gado ..................... . 

-b. Aumenta a produçao ......................... . 

c. Diminui a mortalidade de bezerros ••••••••••.•• 

d. Evita doenças ••.•••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

; ; 

8. o tratamento do umbigo do recem-nascido e necessa-
• rIO porque: 

a. Diminui a mortalidade de bezerros ••••••••••••• 

b. Estimula o crescimento ...................... . 

c. Combate a • vermInoae • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-9. Em que mes deve aer plantado o capim guatemala? 

a. Outubro •••.•................................. 

b. Dezembro ................................... . 

c. Fevereiro ................................... . 
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10. A c apine i ra de g ua te ma la ou de elefante deve se r cortada: 

-a. Un1a vez durante a seca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-b. Duas vezes por ano .......................... . --
- -c. De tr e s a quatro vezeS por ano ......••.•.....•. --

-Teste de compreensao 

Compreender signific a ter conhecimento e saber porque. -A con1preensao pode ser ve riíicada de duas Inaneiras: 
- ,. 

a) apresentando-se aos agricultores uma situaçao proxi-
mada natural e solicitando-lhes que apliquem os conhe
cimentos adquiridos; 

,. 
b) atraves de perguntas apropriadas. 

,. .. . 
Sera exemplificado apenas este metodo: 

1. A capineira de eleíantedeve ser cortada (marque o item -que expressa sua opiniao): 

a. Antes de o capim atingir a altura de 1 metro .... 

b. Quando o capim estivercom a altura entre 1m e l,5m 

.. 
c. Quando a altura for maior que 1,5 m ••.•.•••.•• 

2. Entre as .Justificativas abaixo, escolha a que coincide com 
• • sua oplnlao : 

,. 
a. O gado so deve comer capim (de capineira) no .. • 

periodo 
seco do ano ............ ", ........ , ........... . 

• 
b. Nesta epoca o capim tem maior quantidade de 

• 
proteina ...............•.................... 

,. ,. 
c. Assim, sera feito um so corte ... ", ", ...•... ",. , 

- .. 
d. Serao obtidos de tres a quatro cortes, com uma produ-- ,. 

çao de proteina mais elevada, diminuindo, assim, o gas 
to com concentrado ......................... . 

" 
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-
e. A produçao 

• e malor 

-
. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . --

í. Economiza mao-de-obra .. , ... li ••••••••••••••• 

Escala de habilidades 
,. 

N ece ssita- se avalia r a habilidade da Sec reta ria de um Clu-
, -

be 4-S em redigir a ata. Varios aspe~tos s..ao selecionados, 
tais comO veracidade da ata, letra legivel, erros de portu-

.... .... "" -
gues, e obediencias as regras de relaçao de atas. 

. -
A seauinte escala pode ser usada para fazer a avaliaçao 

o, '" , 
em duas epocas: no inicio e no firn do ano agricola. 

- - - - - habilida-
• 

As letras a,b,c,d e e representarn a escala de 
de: 

-a. excelente - nao necessita de ajuda ou treinarnento: 

b. bom - necessita de quase nenhuma ajuda e treinamento: 

c. regular - necessita de alguma ajuda e treinamento; 

d. fraco - necessita de muita ajuda e treinamento: 

e. muito fraco - desconhece como fazer. 

No in{cio No Cim 
IT E NS 

a b c d e a b c d e 
• 

I. Veracidade da ata .••..••.• 
x x 

• x x 
2. Letra legivel ....•..•.••.• 

- - x x 3. Erro. de portugue •.•..••. 

- , 
4. Obediencia as - regras de x x 

redaçao • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- -Se o resultado da AvaHaçao for o expresso no quadro aci-
ma, e desde que o avaliador haja obse rvado corretamente o traba - ,. -
lho e realizado uma boa avaliaçao, conclui -se que a Sec reta ria 
precisa ainda de alguma ajuda e treinamento em let le ivel - -e erros de portugues; de pouca ajuda e treinamento em ve-
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racidade da ata; de nenhuma ajuda e tre inamento em obediencia 

, 

, , 
ras Alem do mais, pode- se constatar as 

. ~ 

que a Sec reta-
, -

ria melhorou sensivelmente suas habilidades. 

, 
Para se ter ideia global da habilidade, podem ser conven-

cionados pontos para os diversos itens da escala, da seguinte 
• maneira: 

a=5; b=4; c=3; d=2; e=l; 

Pelo exemplo acima, ter- se-ia: 

, 
inic io: 1 + 2 + 2 + 1 --

, 
6 pontos, media 1,5; 

fim: --
, 

15 pontos, media 3,7. 

- , .. 
A literatura citada no final deste capítulo expoe outros , 

tipos de artifícios para se medir a habilidade. 

Escala de atitude 

- , 
Numa regiao onde predominam gado de leite, cafe, cul-- , 

tura de milho e criaçao de suínos, pretende-se conhecer a - -opiniao dos agricultores sobre alguns aspectos dessas ativi-, . -
dades. Para issoL sera solicitada a opiniao dos Produtores - , 
sobre as afirmaçoes contidas no !ormulario seguinte: 

Nl:o tenho 
• 

AFIRMAÇÕES Concordo Dhcordo oplnil:o 
delinida 

• • • 1. So comprando mal. vaca. e po •• lvel -aumentar a produçao de leite" " " " " .. " ....• 
• -l. O carrapato e o berne nao diminuem -& produçao do leite •••••••••••.••.•••••. 

-3. A. vaca. com maior produçaodevem -receberame.ma quantidade deraçao 
que •• outra •........ .................... " 

4. • • Criar bezerro. macho. da preJulzo " " " ... " 
(continua) 
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Nlro tenho 

- Concordo Discordo opinião 
AFIRMAÇOES delinida 

-
5. O lal mine ral aumenta0 pelo do gado .•..• 

, 
6. Comerciarcomgadode leit" e lempre 

mai 8 luc rati vo do que formar um re-

banho l~ i te i ro .•......... ... ...•••••••.• t 

- -
7. A alimentaçao do leitao deve ler a 

me 8ma que a dos I I d 11 c apa o •.............. 

R. Os po rco 6 devem se r criado s nos 
bre jos .... ...... , ............ . .... . .... 

" -
9. A semente de milho hibrido nao aumenta - • produç ao da cultu ra do milho a • • • • • • • • • • . 

- , - , 
d o adubo 

, , 
nao da 10.0 emprego qUlmlco 

luc TO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, 
11. O adubo quimico estraga a te rra • • • • • • • • • 

, 
12. E melhor vendero milho e depois comprar - , 

raçoes miaturada. para dar a8 vacaa • • • • • 

-13. O Gove rno deve manter elevado o preço , 
do cale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- • , 
14.0 Governo so deve comprar cale tipo 

bebida fin a ......•...•........•.•...••.• 

~ -
Outro exemplo: se ha interesse em saber como os agri-- , 

cultores encaram o trabalho de Extensao, cabe consulta-los 
, -
sobre os seguintes pontos(assinalar o item que expressa sua -
opiniao) : 

-
1. Na sua • • 

OplnlaO, o nosso trabalho tem prestado ao 
, 

Munici-
• piO: 

a. Muita ajuda ................................. I 
I 

, 
I 

b. Alguma ajuda . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

c. N enhuII1a ajuda ............................. . 
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... 
2. Voce acha que o nossO trabalho tem: 

a. Muitos pontos falhos ........................ . 

b AIgun S Ponto s {alho s ........................ . • 

c. Nenl1uln ponto {alho ......................... . 

... 
3. A ajuda que voce recebeu do nosso trab a lho lhe trouxe: 

a. lv1uito proveito ............................. . 

b. Algum proveito ............................. . 

c. NenhulJ1 proveito ............................. . 

-d. Nao recebeu ajuda ......•............ <: I •••••• 

• 
4. Que partes do trabalho voce acha que devem ser melho-

radas ? 
.. 

a. C redito Rural Supervisionado ............•..•• 

b. C lu be s 4 -5 ........................... , ..... . 

c. Grupos e Clubes .••••..............•......... 

, 
d. Treinamento de Lideres •••••••••••••••••••••• 

e. Outro s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.. , 
Ha outros lnetodos mais avançados para lnedir atitudes. , , 

como o metodo Lickert e a tecnica de Thustone. Em vista da' - -complexidade dos meSIUOS. ' nao serao apresentados • 

... 
Lie!ta de interesse 

- , 
No estudo da situaçao ha mais oportunidade para o \\So ... ' 

da lista de interesse. 

-Os seguintes assuntos sao submetidos aos agricultores • , -
para que manifestem ate que ponto estao interessados em re-- ... 
ceber orientaçao sobre os meSlUOS: 
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• 
INTERESSE 

ASSUNTOS 
Muito Algum Nenhum 

, 
1 • Colheita do caie • • • • • • • • • • • • • 

-Z. Adubaçao do milho ........... 

3. Melho ramento de pa stagen 11 ••• 

-4. Conlltruçao de lIilo-trincheira. 

- • 
5. Criaçao de lIuinoll • •••••••••• 

-6. Alimentaçao do gado na' s~ca •• 
, 

Muito inter;sse 'si,Bnifica que o agriculto! está dispos!o 
a comoarecer ~s reunioes em que o assunto for tratado. Nao 

~ ~,- -... ~ 
tem duvida de que ira as reunioes; se nao for, sera por mo-
tivos independentes de sua vontade, como doença, chuva, etc. 

..., , - "'" 
interesse - tem duvida se cOlnparecera ou nao as -reunioes; podera ir ou nao. 

....; - , ..... 

Nenhum interesse - esta certo de que nao comparecera as 
reuni~es; o assunto n:o tem qualquer importincia para ;le. 

- . 
Adoça0 de praticas 

, -
Ha dois anos que uma regiao vem trabalhando num pro--jeto de gado de leite, o qu~l recebeu a denominaçao d~ "Bacia 

leiteira". Os Regionais, desejando fazer uma Avaliaçao dos re
sultados do projeto, decidiram avaliar o trabalho de dois Es-• critorios Locais. 

• 
A amostra sera selecionada a partir da lista de , 

propriedades (com os nomes dos proprietarios) situa-
das nas comunidades atingidas. Foram eliminadas da lista, 

- A 

antes da seleçao da amostra, as propriedades que não tem 
ado 1 teiro ou que o tenham em muito pequena escala. O 

• tamanho da amostra_nunca sera infer}or a 60 propriedades. 
Obedecidaestacondiçao, a amostra sera de 10'0 douniverso.lI 

-
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-to quer dizer que, se o universo for de 500 propriedadp.s, a , 
amostra sera de 60 (muito embora 100/0 de 500 seja igual a 50) • 

Os ensinarnentos ministrados aos agricultores versaram - -sobre capineira, sais minerais, !tilo-trincheira, divisa0 de 
pastagens, con,bate ao berne e ao carrapato, cuidado com os 

~ --
recem-nascidos, melhoramento de instalaçoes e -- introduçao 
de reprodutores. 

,. 
O seguinte formulario foi idealizado para preenchimento , 

atraves de entrevistas: 

1. Nome do agricultor -------------------
2. Nome da propriedade --------------------
3. Comunidade -----------------------

, 
4. Qual a area da propriedade em pastagens ? ________ ha. 

, , -
5. Em media, quantas vacas tem diariamente em lactaçao? 

NC? 

, 
6. Quantos litros de leite fornecem diariamenté? 

,. ... 
a. No periodo das secas: __________ litr08 

, , 
b. No periodo dali aguas: ___________ litroll 

.. 
7. Voce tem capineira? Sim ____ _ -Nao ----

, 
a. Se tem, qual a area aproximada ? _____ ha. 

, 
b. Ha quanto tempo plantou a primeira capineira? 

- Ante s de junho de 1959 • ---------
- Depoill de junho de 1959 ---------
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8. Quem lhe ensinou a plantar capineira? 

a. Extensionista _____ _ 

~ 

b. Outros tecnicos ____ _ 

~ 

c. Livros, revistas, programa de radio, jornal, etc. __ 

• d. Cite as fontes e a ongem ______________ _ 

- - , 
~As demais pe rgunt~s tem uma formulaçao semelhante a 

da setizna e versarao sobre os assuntos ensinados. 
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Eliseu Roberto de Andrade Alves 

. . 

* ACAR - Projeto 3/61 do Serviço de Experimentação e Pesquisa da UREMG. 





AVAL lAÇA0 DA ASSIST~NCIA TrCNICA OFERECIDA PELO 

ESCRITORIO LOCAL DE VIÇOSA* 

Por Eliseu R. A. Alves ** 

o Programa Municipal de Exte:'''lSão Rural de qual-, , . 
quer Escritorio Local da ACAR e elaborado em estreita 
colaboração com o povo e baseado na Realidade Rural 
do Munic[pio (ou munic[pios) ao qual se destina. 

A Realidade Rural ~ descrita em função de dados 
colhidos nas várias fontes dispon[veis, atrav~s da ob
servação pessoal dos extensionistas locais e de l[deres, 
como tamb~m em função de pesquisas conduzidas para 
êste fim. Uma boa parcela do sucesso do programa de
pende, obviamente, da precisão com que se conseguiu 
descrever a Realidade Rural do Munic[pio (ou munic[
pios) beneficiado. Por isso, são de grande importãncia 
para ACAR, estudos que visam descrever melhor a Si
tuação Rural dos vários munic[pios mineiros onde ela 
a • 

* Projeto 3/61 do Serviço de Experimentação e Pes
quisa da UREMG. 

** Chefe da Divisão de Estat[stica e Análises da 
ACAR. 
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Decorrente da execução do Progralna elaborado, 
aparecerão os resultados alcançados, os quais dizelll 
respeito às mudanças de comportalnento feitas pelo po-- ",. . -vo rural, tais COlUO, adoça0 de novas tecnlcas agrono-

• mlcas e 
.- -

de econorria domestica, 1I1odificaçoes nos seus 
.-

habitos, mUGanCfas Ge atitude, aquisição de novas habi-
lidades, etc. 

É evidente que o sucesso do Prograllla 
meuido em termos dos resultados alcançados. 
fundamental a identificação dos me SIIlOS. 

deva 
I' 

Dal, 
ser 
ser 

Por estas razões, o plano de pesquisa, cujos os 
resultados serão tratados neste trabalho, teve como 
objetivo fazer um levantamento de alguns aspetos da 
Realidade Rural e de alguns resultados alcançados re
ferentes. à adoção de t~cnicas agronômicas e de econo-

.-
mia domestica. 

. - . experlenCla que se tem, entre 
resolveu-se limitar os objeti-

Em face da pequena 
, - -nos, sobre este assunto, , , 

vos do plano de p,esquisa e, alem disso, aplica-lo, pri-
meiramente, num munic[pio. A partir da experiência 
adquirida, modificar o mesmo e realizá-lo elO outros 

• I' • 
munlclplOS. 

Em virtude da amostra cobrir parte de 11111 ~ico 
munic[ pio, deve- se ter muito cuidado quanto às gene
ralizações poss[veis de serem feitas. 

Finalmente, agradecer- se-á sinceramente às pes-
.' - , soas que tornaram Vlavel este estudo. Especialmente a 

direção da ACAR, ao Prof. Fábio Gomes, que colabo
rou decisivamente na elaboração do plano de pesquisa e 
na interpretação dos dados, e ao Sr. Edwiges Pereira 
de Melo, . que realizou os trabalhos de campo. 
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CA.PÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO I IXICUÇÃO DA ISQUISA 

, 
Dar-se-a. -a seguir. mlí pequeno esboço de como 

foi planejada e executada a presente pesquisa. 

OBJETIVOS 

1. Obter uma e stÍlnativa das 
curando se identificar: 

, . 
praticas 

, 
a) Quais as praticas adotadas; 
b) Quem influenciou a adoção; 

adotadas. pro-

, 
c) Quais os metodos luais eficientes. 

2. Estudar questões relativas à Ílnprensa e rádio, co-- ., . ' . IUO: estaçoes de radlo, prograluas e horarlo,s pre-
feridos, jornais e revistas lidas, e quais as secções 
de ma ior aceitação. 

3. Obter uma estimativa da assistência t~cnica rece
bida pelasfamÚias, no ano agrícola 1960/61. 

METODOLOGIA 

A pe squisa foi conduzida, observando-se o seguinte: 

, 
1. Area abrangida: 

2 • 

Três setores do município de Viçosa atingidos pela 
ACAR - as IIcOlnunidades ll Colônia, Itaguas su, Cachoei
rinha e um pequeno setor do município de S. Miguel do 
Anta - a 11 cOIrlUnidade" de Cas ca. 
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2. Amostra em: Amostra Estratificada 

" 

Como vari.ivel de estt"a tificação, usou-se o tarna-
nho da propriedade, por d oia motivos principais: 

i) Era a ~ica vari.ivel para qual existiam, a prio
ri, dandos dispon{veis; 

ii) Porque s e supõe, embora não seja testado isto 
no pre sente trabalho, que o taluanho da proprie-.. 
dade tenha i nfluência na adoção de praticas. 

Nas Coletorias Estaduais, de Viçosa e S. Miguel 
do Anta, foi leva.ntada Ulna lista de tôdas as proprieda-

" 

des situadas nos referidos setores. Essas propriedades , 
foram classificadas ern grupos de area, como mostra o 

.. . 
quadro 1. Dentro de cada grupo de area, as proprIeda-
des foram numeradas e efetuado o sorteio por uma ta-.. 
bela de "Numeros ao Acaso". 

Foram eliminadas as propriedades corIl rnenos de 
3, O hectares, em vista de não oferecerem condições m{
nimas de exploração, pelo menos no momento atual. 

114 

QUADRO 1 
DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DAS 

PROPRIEDADES E A AMOSTRA TIRADA 

N'? DE PROPRIEDADE 

CLASSES (ha) 
QU>ltro Amostra 

Setores 

Menos de 3, O .... , ........ Z31 -
3, O a menos de 10, O , . . . 162 12 

10, O a menos de 20,0 • • • • 63 12 
" 

20, O a meno s de 50,0 • ••• 80 12 
50, O a menos de 100, O • ••• 31 12 
100, O e mais ............. 1 1 1 1 

TOTAL 518 59 

"lo 

-
7,4 

19, O 
15, O 
38,7 

100, O 

17, O 



.-
Na determinação do tamanho da amostra, o criterio 

.-
adotado foi ter o me SIno nUlllero de propriedades elll 
ca(ia classe - 12 (Dando 11 graus de liberdade para ca
da .extrato). Reconhece-se a precaridade dê ste proces
so. Contudo, o caráter pilôto da pesquisa não permitiu 
gastos elevados na fase de am.ostragelu • 

• 

o Últitno extrato ficou com onze propriedades por
que, na fase de levantamento dos dados, verificou-se 
que uma das propriedades suposta como tendo mais de 

.-
100, O ha, na realidade possuia uma area menor. 

3. Sistema da coleta dos dados: 

Os dados foram coletados pela. técnica de entrevis
ta, usand,,- se um formulário preparado para ês se fim. 

O formulário foi dividido em três partes: 

i) Informações sôbre a famÍlia proprietária 
propriedade, informaçõe s sôbre impr ensa, 
dio e assistência técnica; 

e a 
.-

ra-

ii) Informações sôbre adoções de prática (qual a 
prática, quem influenciou a adoção e quais os 

" T'nlnetodos); 

iii) Uma lista de práticas (para se verificar quais 
.- . 

as prahcas adotadas). 

A fase de entrevista iniciou-se em 
nou em fiIrl de outubro. 

-agosto e terlni-
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• 
4. Problemas encontrados: ForarIl os segUlntes: 

i) A lista da Coletoda não estava atualizada. Por , 
isso, algumas propriedades ja foram subdividi-
das - com ~rea muito rnenor, portanto, que a da 
lista. Outras, coru enderêço errado, não foram 

encontradas; 

ii) Dificuldades em convencer 
lias a fornecerem os dados. 
gasse completamente; 

, 
urnas poucas fa ....... ull-

Houve quem se ne-

iii) Propriedades com acesso muito dif[cil. 

Essas dificuldades foram contornadas sorteando-se 
outras famÚias. Mas isto sempre afeta a precísão do 
estudo. 

5. Entrevistador 

Os trabalhos de campo estiveranl a cargo do Sr. 
Edwiges Pereira de Melo, prontamente pôsto à dispo
sição da ACAR pelo Serviço de Extensão da UREMG. 

6. 
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, , 
~:.::...: ue a ar ea 
foi escolhida: 

id:! lo Escritorio de Vi osa 

i) O trabalho da ACAR al[ é mais intenso que nos , 
demais escritorios locais. Foi desenvolvido du-
rante algum tempo por três equipes e, atual
mente, por dl1as equipes; 

ii) Conta com a assistência de outros 
namentais' , 

, -
orgaos gover-

iii) 
, 
E a sede da UREMG. 
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CAPITULO II 

ALGUNS ASPICTOS DOS SITOIIS ISTUDADOS 

INTRODUÇÃO 

Não constituiu objetivo desta pesquisa estudar de
talhadamente as "cornunidade SI' de Casca, Colônia, Ita
guassu e Cachoeirinha. Entretanto, conseguiram-se al
gumas informações referente s às famÚias proprietárias 
e suas propriedades, as quais foram completadas por 
informaçõe 9 r etiradas do e studo da situação feito pela 
ACAR. 

Os setore s estudados acham-se localizados nos 
munic{pios de Viçosa e S. Miguel do Anta, mais ou me--:lOS de acordo com o croqui abaixo. 

CROOUI DOS MUNICíPIOS DE VIÇOSA E 
S. MIGUEL uO ANTA . 

• 
. !' 

q..' , ........ , 
• • , t. , •• ' .. 

. ,,, '...... " 
c. ' "e~ .... '.t.- .. , ~~v: .-..... , ................... ', .. 4>'/ 

... , • 't'EixE;RAS " , 
p.~r ........ - ... ' : I l { " 

V ' - ..... -.. , I ..... ... .. -................ , ,. " ........ " ..... ..... ,.... , ............. ' J 
\;I ... .. .... , ' .. ' lo .. , ... _.. I , ,-. -.' , , 

• 
• • 
\ , , 

• • 
rrAGUAS~U " ~ . 

" ,:: \<1 
:. CAS'C4 ~ /;z 

cAcHoeiRiNHA 0,. ' 
' ..... , () .,-....J ~ . 

COlONIA 

: ~ " 
<" ~t~~~~:~ ,_o, , __ , ,: ~,(j /' ~ 

" Q(.. .... fi _ " /. 

' ...... __ AGAleUL T"~A " ......... ,.. ..._ .. ~ ~ O .. -! 'Cf .. , , aR" " , ..... , .. ~ , 
..0'1 ~ . '- ," c. O i "" g :.. \ "r " 

v " .. -: " ...... -\ • ~ . , .. , .' '.... -- ......... _ .. ' \ , , .. .. ..... , I ..... .. .. -.. "" ... ," , , 
C A N O I DO,' .' , ... ' • I • : 
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SOLO, RELtVO E CLIMA 

Predominam os solos do tipo massapé, de origem , 
arqueana, j ~- com a sua fertili race bastante esgotada, 

-em face c.e um' uso ina(~ equado. Com mn relevo quase 
sem,pre muito acidentaáo, foraIn durante muito tempo 
(e ainda o são, mas, em menor escala) ocupados, na 

- ~ 

sua maior parte, pela cultura de caie, sem que se ti-
. .,. . . 

vesse o cuidado de empregar tecntcas conservaClonlS-
tas. Disto resultaram os morros erodidos que consti-, 
tuem o triste apanagio da Zona da Mata; hoje em dia 
ocupados por pastagens de baixa capacidade de pasto-

~ ~ 

reio, ou ainda, pela cultura de caie, mas ja num esta-
~ 

do de decadência lastimavel. 

, 

'. ' ~ A altitude medla e de 651 metros. O penodo chu-
voso se estende ~eralmente de outubro a março. A pre
cipitação m~dia e de 1.310 milímetros por ano. A umi
dade relativa ~ bastante elevada, variando entre 75 a 85 
por cento. A temperatura m~ima se situa entre 1 e 5 

~ 

graus, e a maxima, entre, 30 e 35 graus, sendo a tem-
~ 

peratura media de 19, 1 graus. 

DISTRIBUIÇÃO IMOBILIÁRIA 

O estudo da distribuição imobiliária é 'importante , , 
porque da uma ideia bastante aproximada do equiÚbrio 

- existente entre as grandes. médias e pequenas proprie
dades, ou seja: - da estrutura agrária, como é usual 
dizer-se. 

-
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Q UA DRO l 
, 

DISTRIB UI Ç }.O IM OB ILJA RI.A DOS 
SE TOR ES ESTUDADOS 

- -

C I.ASSES (ha) N 9 "/. 

Menos de 3, O •••••••••••• l 31 40,0 
3, O a m e nos d e 10, O • • • • 16l l8 , O 

lO, O a m e nos de lO,O • • • • 63 10 , 9 
lO, O a menos de 50,0 • • • • 80 I 3, 8 
50, O a menos d e 100,0 • ••• 3 1 5, 4 

100, O • 1 I 1,9 e ma.1S ........... . . 

• 

TOTAL 578 100, O 

o quadro acima mostra uma pulverização de pro-
;' 

priedadê ja muito acentuada nestes q\!atros setores do 
munic{pio de Viçosa. Com efeito, cêrcade 400/0 das pro
priedades têm Inenos de 3, O hectares; cêrca de 68,00/0 
têm menos de lO, O hectares; apenas 11 propriedades 
(1,80/0) ultrapas saram 100, O hectare s. Viçosa, ne ste 

;' d t'. d aspeto, esta beln dentro as caracterlshcas a Zona da 
Mata. 

Esta excessiva pulverização de propriedade encon
tra explicação em dua s razões principai's: 

a) Direito de herança; 

b) Subdesenvolvimento do P a {s, e em particular 
da região. Em vista dêste, as oportunidade s 
oferecidas para outros tipos de atividades eco
nômicas são bastantes reduzidas. O setor agr{
cola se vê numa situ,ação bastante desfavorável, 

;' 

ja que os filhos dos agricultores têm muito me-
nos chances de se prepararem para as novas 
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atividades econômicas que o desenvolvixnento do 
Pa{s vem criando. Em consequência disto, a
cham-se condenados a seguir a IneSlna profis
são de seus pais, nUlna situação lnuito Illais di-, 
{{cil, porque a sua propriedade sera menor e , 
com os seus recursos naturais ja muito Inais , 
esgotados, enl consequência das praticas agro-
nômicas rotineiras que se vão perpetuando ge-
-" -raçao apos geraçao. 

.. -
Propriedades de area tao reduzida, situadas eIn 

terras esgotadas, exploradas extensivamente, não ten-.. 
do condições de lnercado muito favoraveis para venda 
de seus produtos, s~ podem permitir, às famÚia~ que .. 
delas vivem, um. padrão de vida lnuito proximo da sub-
sistência. Esta situação não pode ser mudada de uma . .. 
hora para outra. Por ISSO, e natural que os resultados 
alcançados pelos serviços que atuam eIn Viçosa sejam 
bem menOres que os obtidos em outros munic{pios de 
condições melhores. 

USO DA TERRA 

Com a finalidade de mostrar COIno se acha usada 
a terra, organizou-se o quadro 3 - Uso da Terra - o 
qual permite as seguintes observações: 

120 

a) As propriedades estudadas dispõem de uma 
quantidade muito pequena de reservas florestais; 

b) Nas propriedades menores, o desmatamento é . .. ~ 

maior. Isto e consequencia da necessidade que 
os pequenos agricultores têm de aproveitar tôda 
a sua propriedade; 



'" c) A maior porção de propriedade esta coberta por 
pasto. (As pastagens estão situadas em terrenos 
acidentados que, no passado, foraln ocupados 
pela cultura do caf~, que os deixou em avançado 
estado de esgotarnento. Por isso meSlno, a sua 
capacidade de pastoreio ~ haix{ssima); 

-d) A porçao ocupada eln culturas apresenta 1lIna 
tendência a· decrescer com o aumento do talna
nho da propriedade; 

'" - . e) Uma porçao relativamente grande esta na clas-
sificação "outros" - terra 
usada, por ser inculta, etc. 

- '" que nao esta sendo 

QUADRO 3 
USO DA TERRA 

, 
(Media por propriedade e dados percentuais) 

3, O a 10,0 a 20, O a 50,0 a 100, O 
USOS (ha) menos menos menos menos e 

de lO O de 20 O de 50 O de 100, O • malS 

Cultura •••• 40, 3 28,8 36, O 29,4 I 3, 8 
Pastagens. 41, 7 52,2 44, 5 42,9 56,7 
Floreetada. 4,2 3,9 9, 6 9, 2 I I, O 
C>utroa ••.• 13,8 15, I 9,9 18, 5 18, 5 

TOTAL 100, O 100,0 100, O 100,0 100, O 

EXPLORAÇQES PRINCIPAIS 

Total 

20,0 
52,.2 
10,0 
17,6 

I 
100,0 

Eln ordem decrescente do valor de produção, as 
principais explorações dos munic{pios de Viçosa e 
S. Miguel do Anta são: milho, suGtos, gado de corte, 
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leite, café, arroz, feijão, ovos e aves. Os setores que 
estão sendo focalizados têm estas explorações como -• • • as prlllclpalS, podendo variar a ordem de colocaçao, 

apenas. 

É interessante notar-se que êstes dois municlpios. 
estão modüicando o seu sistema de cultivo: as culturas, 

g radativamente, cedem lugar ao gado de corte e de lei-, , 
te. Fatôres como um lnercado mais estavel e favoravel 
à pecu;ria, esgotamento do solo, etc. devem ser os 

, -
responsaveis por esta transforluaçao • 

• 

TÉCNICAS AGRONOMICAS 

Parece que há uma "causação circular positiva" , , 
(1IFeed-Back" positivo) entre o lIlinüundio e as tecnicas 
agronômicas rotineiras empregadas. As propriedades 
muito pequenas geram uma renda insuficiente ac con
sumo da fantilia. Em consequência, o agricultor não 
dispor~ de recursos para introduzir inovações através 
das quais poderia aumentar sua renda. O solo, subme
tido a um sistema inadeq\!ado de cultivo, vai, gradati
vamente' perdendo sua fertilidade, e por isso mesmo , 
produzira colheitas cada vez menore s. A renda dimi-
nuir~. E, assim, o processo continuar~, sempre tra
zendo uma situação cada vez mais desfavor~vel. 

Quebrar êste círculo vicioso, ou inverter-lhe o 
sentido, não é tarefa f~cil, porque o me smo não é per
cebido pelas S'1a s vítimas, as quais vêm mantendo êste 
sistema de vida há muito tempo e, assim, a pobreza 
acaba por se tornar qua'se que uma tradição. 
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o sisterna de cultivo encontrado nos quatro setores 
estudados ~ caractedsticarnente rotineiro, apesar dos 
esforços feitos pela UREMG e outras organizações que 
têm atuação em V i ç o s a e S. Miguel do Anta, como 
ACAR, Fomento Federal, CAMIG, etc. 

, -
As praticas rIloderna s rnais duundidas sao: semen-

te s selecionadas, aração, fertilizante s comer ciais (em 
59 propriedades, 21 empregam fertilizantes), vacina
ção dos animais e inseticidas comerciais. 

Práticas relacionadas à conservação do solo, cor
reção de acidez do solo, introdução de animais selecio
nados e alimentação racional dos mesxuos, quando em-. -pregadas, o sao por uma minoria insignificante de agri-
cultores. No Capítulo III - Práticas Adotadas - existe , 
urna lista das principais praticas adotadas pelos agri-
cultore s num espaço de texnpo superior a 30 anos. É 
desta lista que se extraíram as observações feitas. 

ASSIST~NCIA AOS AGRICULTORES 

A assistência t~cnica 
seguinte s instituiçõe s: 

, 
aos agricultores e dada pelas 

-

-

Univer sidade R ural do E s ta d o de Minas Ge
rais - UREMG 

Associação de 
ACAR 

, 
Credito e Assistência Rural-
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- Pôsto do Fomento Federal 

-
, 

Companhia Agricola de Minas Gerais - CAMIG 
(Pôsto de venda) 

• 
- Divisão de Conservação de Solo da Secretaria da 

Agricultura. 

Os agricultores ainda se beneficiam dos Serviços 
" , 

do Posto de Saude, do Credito Rural provido atraves de 
uma agência do Banco do Brasil si A e do Cr~dito Rural 
Supervisionado, cujos recursos financeiros são da Çai
xa Econômica do Estado de Minas Gerais e do Banco do , , 
Brasil S/A, e a assistência tecnica e dada pela ACAR. , 
Os Bancos particulares tambem assistem a alguns agri-

. - -cultores, mas dentro de suas normas, as q ua1s nao sao 
apr.opriadas à exploração agrícola. 

A rêde de escolas rurais ~ deficiente ta.nto em mi-
mero como em qualidade, 
Est.-'ldo de Minas Gerais. 

'. como 801 aconte cer ':)IU todo 

O sis~ema de comunicaçõe s ~ tamb~m bastante de
ficiente. A maioria das estradas dos dois Ultlnic{pios 
estão sujeitas à interrupção no período das chuvas. 

CONDIÇQES SOCIAIS 

Apena s al,9uns aspetos foram estudado s e, as sun 
mesmo. ,atraves de informações colhidas das famílias 
proprietarias. as quais não constituem uma amostra 
representativa da situação geral. 
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1. Tamanho da FamÍlia 
1 E 

QUADRO 4 
DlSTRIB UIÇÀO DO T AMANHO DAS F A MfLIAS 

CLASSES (Pessoas) N9 0/0 0/0 acwnulada 

, 
Ate 3 ••••••••.•.•••• 13 22,0 22,0 
4 a 6 ••••••••••••••• 18 30,5 52, 5 
7 a 9 ••••••••••••••• 15 25,4 77,9 
10 a 1 Z ••••••••••••• 9 15, 3 93, l 
13 a 1 5 ••••••••••••• 4 6, d 100, O 

TOTAL 59 100,0 x 

, 
6,6 Media x x 

Mediana 8,4 x x 

A famIlia se -cOIupoe, para fins de pesquisa: 

i) Pais e filhos morando na mesma casa 

ii) Outras pessoas que vivem com a famÍlia. 

, 1'.' 
Não ha uma predominância de famllias COIn mn nu-

mero elevado de pessoas. Cêrca de 52, 5% das famÍlias - ". '. "'. tem ate seIs meInbros. A Inedia de pessoas por falnllia 
foi de 6, 6 e a mediana, 8, 4. 
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• 

-2. A instruçao 

126 

• 

QUADRO 5 
INFLUI:NClA DO TAMANHO DA-PROPRIEDADE NO 

TAMANHO DA FAMfI..rA E NA INSTRUçAO 

, 
Media de 

Media de Pe 811 oall adulta 11 al-
famÍlia Pelllloas fabetizada. 

pe8ll0as/ CLASSES (ha) 
Adultoll/ FamÍlias · 
FamÚia 

N9 0/. 

3, O a menos de 10. O ••• 4,7 3, 3 2., 7 82., O 
10, O a menos de ZO, O ••• 5,2. 4, 1 3,3 80,5 
2.0, O a menos de 50, O ••• 7,4 5,0 4,6 92., O 
50, O a menos de 100, O ••• 8,8 6,2. 5,9 95, 2. 
100, O e • 6,3 4,8 4,4 91 .. 7 maJ. 8 ••••••••••• 

TOTAL 6,6 4, 7 4,2. 89,4 

a) O m~rnero de pessoas da família cresceu com o , 
tamanho da propriedade ate a classe de 100, O , 
hectares e mais. O mesmo sucedeu com o nu-
mero de pessoas adultas. Uma possível expli
cação ~ admitir que, ~ medida que cresce o ta
manho da propriedade, h~ mais oportunidade 
para todos os membros da família viverem dela, 
não sendo necess~rio que alguns 'dêles· (filhos a
dultos) saiam à procura de outras oportunidades. 

b) A classe de 100, O hectares e mais apresentou 
família s menores . que as duas classes .ante-

• rlores. 

c) Na amostra: cresceu da mesma forma o ~dice 
de pessoas adultas alfabetizadas. Não se encon
trou explicação para o decr~scimo dêste índice 
verificado na classe 100, O hectares e mais. 



Grau de Instrução do 
.-

Proprieta,rio , 

QUADHO 6 
DISTRIBUIÇÃO DO GRAU DE INSTRUÇÃO 

DO PROPRIETÂRIO 

GRA U DE INSTR UçÃO 

• 
Analfabetos ••••••••••• 
l o P' '. . rlmarlO ...•...... 
"0 P' '. " . rlmar),o •••••••••• 

-rv.' 39 Primario •••••••••• 
4 0 .'. . Prlularlo •••••••••• , 
Acilna do Primario •••• 

TOTAL 

N9 

16 
6 

11 
13 
1 1 

Z 

59 

% 

27,1 
10,3 
18,6 
22,0 
18,6 
3,4 

100, O 

, , , 
a) O nluuero de proprietarios analfabetos e bastan-

te elevado. 

b) A instrução acima do primário ~ uma exceção. 
A d . .'. ( .-pena s OlS proprletarlos um COUl cnr SO llle-
dio, outro COUl curso superior) a têm. 
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, 
o Analfabetismo dos Proprietarios e o Tamanho 

da Propriedade , 

QUADRO 7 
O TAMANHO DA PR OPRIEDADE E OS 

PROPRIETÁRIOS ANALFABETOS 

Proprietarios 

CLASSES (ha) 
Analfabetos 

N<? 0/0 
• 

3, O a menos de 10, O •• 3 25, O 
10,0 a menos de 20, O •• 3 25, O 
20,·0 a menos de 50, O •• 5 41, 7 
50, O a menos de 100, O •• 1 18,3 
100,0 e mais •••••••••• 4 36,4 

TOTAL 16 27, 1 

a) Parece não haver relação entre o talnanho da , 
propriedade e o grau de instrução do proprieta-
rio. Isto foge ao que se deve esperar com base 
em observações colhidas em outras fontes. Res-.. . 
salta-se que a amostra e mUlto pequena. 

b) As classes de 20, O e 50, O hectares e 100, O e 
. f ta' ~di malS oram as que apresen raUl IllalOreS ln -, 

ces de proprietarios analfabetos. 



... 
3. UUlas Condi oe s do Lar 

QUADRO 8 
ALGUMAS CONDIÇOES DO LAR 

f TENS 

Casas com eletricidade .••••••. 
Filtr o .........•............. -Fossa seca .......... e .••••••• 

/. ' . Famllias que ouvem radlO .•..• 
FamÍlias que auinamjornais e 

r evi atas ................... . 
FamÍlia8 que fizer -construçao 

ou reforma na ca8a ....•...•. , 
Horta e Pomar Domestico ....• 

• -Observaçoes 
i 2 

N9 

26 
21 
21 
37 

14 

44, 1 
35, 6 
35, 6 
IIl.7 

23,7 

3,3 
37, 2 

A 

a) Filtro e fossa seca ainda continuaxn desconhe-
cidos de um grande n~mero de famÚias, muito 
embora os (ndices de audição de rádio e de exis
tência de eletricidade sejam relativamente altos. 

, 
b) A imprensa, atraves de jornais , 

netrou muito menos que o radio. 

• e reVIstas, pe-

, ".. I' c) Tambem e, aInda, relahvamente pequeno, o m-
dice referente a horta e pomar domésticos. 
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, 
o RADIO 

, 
1 A . ia dos radios funciona a eletricidade: • rnaJ.or 

Eletricidade. • • • • • . • • • • . • • • •• 24 
Pilha s êca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. É ouvido, na maioria -das veZf"q. 
• 

no pr ~prio lar: 

Em casa. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 26 
Em casa de arnigos • • • • • • • • •• 10 
Em outro lugar .•.•• .•••••••• 1 

3. Prograr;nas 
obtidas: 

, preferidos 
, 

e nmuero de 
2 i 

QUADRO 9 
PROGRAMAS PREFERIDOS 

, 
(NC? maximo de preferências: 37) 

• 

preferências 

PROGRAMAS PREFER~NCIAS 

, 
Musica ••••••••••••••••••••• 16 
Hora do Brasil • • • • • • • • • • • • •• 11 
Hora do Fazendeiro • • • • • • • • •• 4 , 
Reporter • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 18 
Novela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 1 
Polltica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
Sem preferência ••••••••••••• 10 
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4. Estações Preferidas 
2 2 

QUADRO 10 
ESTAÇeES PREFERIDAS 

, -
(N'? maxirno de preferencia.: 37) 

ESTAÇeES PREFER!:NClAS 

Mayrink Veiga ........• . .• • .. 13 
Nacional de São Paulo • • • • • • •• 9 
Nacional do Rio •••....•.. . ••. 9 
Tupi do Rio • • • • • • • • • • • • • • • •• 10 
Globo do Rio • • • • • • • • • • • • • • • • 6 
Aparecida o • • • • • • • • • • • • • • • •• 5 
Recorde de São Paulo • • • • • • •• 3 
Inconfidência ................ 4 
Tupi de são Paulo ... . ........ 9 
Tamoio .......... ......... . . l 

, , . 
a) 1'ambeul as radios Mundial e Vera Cruz foram 

mencionadas uma vez. 

b) Desconhece-se a razão porque não foi mencio
nada a Estação Radiofônica de Viçosa. 

IMPRENSA 

A penetração da imprensa, 
lativamente pequena. 

, , 
COIno ja foi dito, e re-

1. Os jornais e revistas mencionados foram os se
guintes: 

2 2 

Estado de Mina s, Esso Agr{cola, Jornal do Brasil, , 
O Jornal, Diario Carioca, Reino do Coração de Jesus, 
Senhor Bom Jesus (de Congonhas), Boletim de Agricul
tura, Jornal do Povo (Ponte Nova), Lar Cat~lico, O Vi
centino, O Lutador, O lv1ensageiro de CarInt:1o. 
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As preferências foram muito diver sificadas. Ne
nhum jornal ou revista obteve mais de duas preferên-, , ~ 

• 

das, quando o numero Inaximo posslvel era 14. 

2. Seçõe s Preferidas , 

QUADRO 11 
SECÇOES PREFERIDAS 

(N9 máximo de preferências: 14) 

SECÇOES PREFERt::NCIAS 

I' 
Agrlcola .................... 6 
P ollti ca ..................... 3 
Comercial • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

I' 
N ali. eia S, •••••••••••••••••••• 2 
Suplemento Femirúno •••••••• 1 
Sem preferência ••••••••••••• 3 
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,. 
CAPI1'ULO 111 

- ,. 
A A DOCAO DI PRATICAS • 

INTRODUÇÃO 

As mudanças de comportamento a que o Serviço de - - .-Extensao R nral deve induzir as populaçoe s ruralS sao, 
geralmente, clas sificadas nos seguintes tipos: 

-a) Intere s se 

b) Conhe cimento e -compreensao 

c) Atitude 

, . ' . 
d) Habilidade, habltO e pratlca, 

A _ 

Neste trabalho, fez-stl apenas \Ull levantamento das 
práticas adotadas. O estudo das outras mudanças de 

d · 'd'" d comportamento - o que arla \lrna 1 ela exata os re-
sultados alcançados pelo trabalho das diver sas organi
zações que operam no meio rural - ficará para outra , , 
oportunidade. Por outro lado, e necessario notar-se , 
que adoção de urna pratica implica quase sempre na re-
alização de tôdas as llludanças de cOlIlportaJuento men
cionadas: inicialmente é necessário que o agricultor se 
interesse pela prática; depois, que adquira conhecimen
tos e compreensão; modifique sua atítude; adquira a ha
bilidade necessária à execução da mesma~ adote a prá-
t ' D " di d - d "," . lca. al zer- se que a a oçao e pratlca e urna eV1-
dência segura da ocorrência das outras Juudanças de 
COJllportamento. 
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" PRATICAS ADOT ADAS 

Os q1ladros que se seguem (12, 12A e 12B) mostram 
" -o numero de adoçoe s pelos agri-" as praticas adotadas e 

cultores da amostra. 
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'QUADRO 12 
NOVAS TÉCNICAS INTRODUZIDAS 

- MELHORAMENTO DAS CULTURAS -

(Máximo de adoções poss{veis: 59) 

, 
PRATICAS 

Semente s 5 ele ci onadas .............. . 
Aradura ......... _ ................. . 
Fertilizantes ... ..................... . 
Inseticidas ........ ..... . 0"0 •••••••••• 

Melhor espaçamento ............••... , , 
Maq uina s agr i colas .................. . 
Gradagem ............. : ........... . 
FUllgicidas .. ....................... . , 

Cultivos em contôrno ............... . 
Horta e pomar c ~me rcial ............ . 
Cordõe s em contôrno ............... . 
Composto . ......................... . 
Enleirament6 dos restos culturais ..... 
Reflorestamento ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
Calcario . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Plantio em faixa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Terraceamento • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Introdução de novas cultur as ......... . 
Combate à broca do café , ............ . 

NC? 

45 
30 
21 
17 
15 

8 
7 
6 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-

0/0 

76, 3 
50,8 
35, 6 
28,8 
25,4 
13, 5 
1 1, 9 
10, 2 

8, 5 
8, 5 
3, 4 
1; 7 
1,7 
1, 7 
-
-
-
-
-



QUADRO IlA 
NOVAS TtCNICAS INTR ODUZIDAS 

- MELHOR \MENTO DAS CRIAÇOES -

(Máximo de adoções po .. (vei.: 59) 

, 
PRATICAS N'? 

- de • • 17 Vacinaçoe 8 anlmal8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5 Combate ao carrapato e berne ••••••••••• 
, • 3 Combate a vermlnose • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Melhores instalações • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Z 

Introdução de · - 1 novas crlaçoe •............. 
Raças melhoradas de porcos • • • • • • • • • • • • • 1 

Reprodutores melhorados de gado de leite •. I 

Reprodutores melhorado. de gado de corte. I 

Silo trincheira ••••••••••••••••••••••••• I 

Duas ordenhas o •••••••••••••••••••••••• I 

Rações balanceadas (porco e gado) -• • • • • • • 
Capineiras -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
M' . lnera18 .............. ........•........ -

QUADRO llB 
NOVAS TtCNICAS INTRODUZIDAS 

- MELHORAMENTO DO LAR -

, -, 
(Maximo de adoçoes pos81veia: 591 

PRÁTICAS N'? 

, 
Agua filtrada ........................... II - li Fossa seca •••••••••••••••••••••••••••• 
Construções e reforma de casa •••••••••• l 

.... 

Pode- se observar o seguinte: 

0/. 

l8,8 
8, 5 
5, I 
3,4 
I, 7 
I, 7 
1 , 7 
1, 7 
1,7 
I , 7 
-
-
-

% 

35,6 
35,6 
3,4 

a) No tocante à propriedade. as pr~ticas mais di
fundidafJ dizem respeito a seluentes seleciona
das. aração. inseticidas comerciais. fertilizan
tes. vacinações dos anim.ais e aradllra. 
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, 
b) Há uma pequena penetração de praticas referen-

tes à conservação do solo, introdução de raças 
selecionadas, máquinas agr{colas (e por conse--g r a da g e m de terreno), a exceçao do - , quencla 
arado. 

, " d' c) Duas praticas, apenas, ultrapassaram o lJ'l lce 
de 50% de adoção: sementes selecionadas e ara
dura. 

, 
d) Com referência ao lar, horta e pomar domesti--cos, filtre e privada (geralmente fossa seca) 

foram os melhoramentos com luaior realização, 
apesar de nenhum dêles ter ultrapassado o (ndi
ce de 50% de adoção. 

e) Em consequência da situação privilegiada da , , ..... ' . 
area estudadaquanto a asslstencla tecnlca - sede , , 
da UREMG, com e scritorio da ACAR ha mai s de 
oito anos, do Fomento Federal, Pôsto de Venda 
da CAMIG, etc. - era de se esperar {ndices de 
adoção das práticas, constantes do quadro, Inui
to mais elevados. Várias devem ser as causas 
desta pequena assimilação tecnológica. A pre
sente pesquisa não as esclarece. Mas, a seguir, , 
far- se-a breve referência aos principais fatôres 
que interferem na adoção de práti s. 

FATORES QUE INFLUENCIAM A 
ADOçA0 DE PRÁTICA 

- -1. Fatores Economicos: 
i i 

~gem mais no sentido de impedir ou postergar a 
adoça0. Em vista disto, sua influência negativa se faz 
sentir mais naquelas práticas de custo mais elevado e 
entre os grupos de agriC"ultores mais pobres. 
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, 
o quadro seguinte visa dar uma ideia da maneira - , 

como o tamanho da propriedade afeta a adoça0 de pra-
tica. 

QUADRO 13 
NÚMERO DE ADoçOES POR PROPRIEDADE 

, 
, 

Nwnero de Adoçõe. 
Adoçõu CLASSES DA AREA (ha) Propriedadee P/Propriedade 

3, O a menos de I O, O •••• 12 24 2, O 
lO, O a menos de 20, O •••• 12 29 2,4 
20, O a menos de 50, O •••• 12 54 4, 5 
50, O a menos de 100, O •••• 12 69 6,4 
100, O • I I 52 5,6 e mala .......... .. 

TOTAL 59 228 4,4 

• 

Nota: - X2 = 31,7 *** - O X2 foi calculado adruitindo-se 
que não há influência do tamanho da proprieda
de na adoção de novas t~cnicas (práticas). O 
n'? de graus liberdade ~ 4. A frequência calcu-. , 
lada para as quatro primeiras classes e apro-, 
ximadaxuente 46,4 e 42,5 para a ultima classe. 

, 
Sua analise mostra: 

a) O Qui-quadrado, signüicante, confirma a hip~
tese de associação entre o tamanho da proprie-- , . 
dade e adoça0 de pr atica. 

, - . 
b) O numero de adoçoes por proprIedade cresceu , 

. ate a classe de 50, O a menos de 100, O hectares. 
Decresceu na classe seguinte. Vários fatôres 
podem ser responsáveis por êste decr~scimo, 
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, 
• • inclusive um certo isolarnento dos meiOS tecm-

cos, por parte dos agricultores cuj~s proprieda
des são maiores, corno se podera ver mais na 
frente. Tarnb~m a porcentagem de chefes anal
fabeto~ ~ bem grande neste grupo: 36,40/0. 

-c) Não houve uma diferença muito grande nos tr e s 
, ~. -' 
ultimos extratos. Uma posslvel exphcaçao e que , 
a maioria das praticas adotadas tem custo bas-
tante reduzido, a ponto de não ser problerna a 

" existência de recursos financeiros adequados a 
-execuçao das rnesmas. 

2. Características 
zinhança 

da Comunidade e do Grupo de Vi-, 

É comum ouvir-se dizer que aquela região ~ pro
gressista, enquanto esta.está' estacionada. É evidente - , 
que a adoça0 de pratica, numa comunidade progressis-
ta, será: mais fá:cil e rápida que noutra comunidade de - -, 
condiçoes inversas. Entre os fatores responsaveis pe--las variaçoes entre as comunidades e grupos de vizi-
nhança, podemos citar: 

a) Posição geográ:fica 
b) Tipo de colonização 
c) Recur sos naturais 
d) Complexo cultural 

Ad -d " I' a oçao e novas praticas e mais diflcil nas co-
munidades excessivamente apegadas à tradição, em co
rnunidades pobres, nas situadas em regiões isoladas 
dos centros de progresso. Os setores estudados - com 

, 
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uma distribuição imobiliã:ria onde predomina o mini
f~ndio, pobres em recursos naturais, bastantes isola
dos de centros de progresso - teriam que oferecer, co
mo oferecem realmente, s~rias dificüldade s à penetra-, 
ção e difusão de novas ideias. 

3. Caracter{sticas da famÚia e do indivíduo 

I' t" Dentre estas caracterlS lcas, podemos lnencionar: 

-a) Instruçao 
b) Idade 
c) Iniciativa p e s s o aI, habilidade, curiosidade, 

operosidade, etc. 
d) Capacidade de liderança , 
e) Tendência a aceitar ideias alheias 
f) Prestigio pessoal 
g) "Status" social. 

Os estudiosos do assunto afirmam que a assimila
ção tecnol~gica ~ mais rápida entre as pe ssoas mais 
jovens, instru{daj;, com capacidade de liderança e per
tencente s a famílias mais 'evoluÍdas. É taIllb~m mais 

" . ' . -raplda para aquelas prahcas que vem resolver proble-, 
mas ja sentidos pelos agricultores. 

4. As sistência 
, " 

Tecmca , 

-Os agrupalnentos humanos e stao sempre sofrendo 
um proces so de lnudança que pode orientar-se tanto no 
sentido do progres so como da involução. É poss{,'el 

, I 

acelerar e ssa,s mudanças atraves de Uln trabalho edu-, 
cacional bem conduzido. Isto e função primordial dos 
extensionistas e quantos queiraxn prolnover o desenvol
vimento rural. 
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A introdução de novas técnicas é um dos tipos de .. 
mudança que se visa promover, COlno ja foi dito. A as-

- "'.". " . similaçao tecnologlca, obvlamente, sera ta n to InéUS 
r~pida, quanto mais intensa fôr a assistência técnica 
provida. 

.-
Os quadros seguintes dão c onta da assistência tec-

nica (em forma de visita) recebida pelos cOIuponentes 
da amostra, no ano agr{cola 1960/61. 

ÍTENS 

-

QUADRO 14 
PROPRIEDADES VISITADAS 

N~ de propriedade 8 : 59 

3, O a (ne- 10, O a me- o a me- 50, O a me- I O Total 

Z, 3 3 3,7 Z l, O 8 l, '/ Agronomo. - - - 3 • • • • • • 
• 

Veterinario8 .. ... - - - - - - - - - - -
' . , Tecruco Agrlcola I 10, O 3 I , 3 4 I, O I l, O 9 Z, 3 - -• 

• E. Domeatica - - I 10, O 3 I , 3 Z I, O - - ó Z, ó • • • • 

Total de Famflia. 
Vi.itada • . ..... x x I x 5 x 5 x Z x 13 Z, 5 

• V! Prop. = Vilita por Propriedade 

Conclusõe 8.: 
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a) Apenas 13 famÚias receberam visitas de técni-
• 

cos no correr de 1960/61. Isto quer dizer que 
apenas 22,3% das famÚias receberam assistên
cia individual. 

b) A classe de 3, O a menos de 10, O hectares não 
recebeu nenhuma visita. No extrato de 100, O 
hectares e mais, s~ duas propriedades foraln 
visitadas, indicando isto um certo afastamen-.. 
to dos tecnicos em relação às propriedades 

, 
Inalares. 



, , 
c) Não houve assistência tecnica por parte de me-

, -' dicos veterínarios, e a assistencia tecnica pres-- , 
tada por Engenheiros Agronornos e Tecnicos 

"la '. .. ' Agrlco s pratlcarnente atinglu o me smo nurnero 
de propriedade s. 

d) As f ·a m {l i a s visitadas receberam, em m~dia, 
2,5 visitas. Houve I1ma que recebeu 10,0 visitas. 

o quadro 15 dar~ I1ma id~ia da condição da famÚia 
em relação ao trabalho da ACAR e da UREMG. Por êle 
~ pos s{vel ver que ê ste trabalho, nas suas diver sas fa
ses, atinge diretarnente a I1ma porção relativamente , 
satisfatoria da população rural, considerando- se os re-
cursos dispon{veis e que a ação extensionista ~ cataÚ
tica, ou seja: inicia e acelera o processo de desenvol
vimento ·em grupos reduzidos da população - grupos 
êsses com caracter{sticas especiais - e, atrav~s desta 
parcela, expande os seus benef{cios por tôda a ~rea. É 
interessante notar-se que os agricultores estudados 
preferiram mais as visitas à ESA ao comparecimento à 
Semana do Fazendeiro. 

QUADRO 15 
CONDIÇOE5 DAli FAM(UAS ASSISTIDAS 

1. o • ·10. o • lO.O. 50. o • 100, o 
CONDIÇOES DE 

mlDOI meDOI mIno. meDOI • Total 
10 O lO O 50 O 100 O maie FAM(UA 
N9 N9 N9 N9 N9 N9 

• Tem membro. lodol d. 'rl.I-
po d. bomaDI o • • • • • • • • • • • - I - I - 1 • Tem membro. loclo. de aru-
po d. hMor •• I Moça. . .. - I I - - 1 • T .. u membro. ,odo. ele Clu ... 
b •• 4-5 . ........••....... I I I I - 4 - . Foram ou NO mut .. ·.lo •. .... I I 4 4 10 -

COlt\llft&m Irequutar rl\Ull-
õ •• da ACAR • . .. .......... 5 4 5 5 4 II 

• Foram vhltada. pela ACAR .. • - I 4 1 I • Foram .hltada. pela ElA . .. - -
CCAhparlclram à li " .. 'ne do 

1 4 1 9 

r ••• Dd.tro d. 1 '61 ....... 1 - 1 I I 7 
Villtaram • ESA Im 60/61 . .. 4 - 5 6 5 lO 
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5. Processo de Difusão , 

.-
A maneira pela qual as novas ideias se difundam no 

meio rural tem influência muito grande na introdução 
de novas técnicas. Embora êste assunto não tenha sido 

• 
objeto dê estudo, achou-se interessante transcrever-se 

.-
o grafico abaixo, retirado da publicação 'IHow Farm 
People Accept Ideas", já: que o mesmo auxilia a com-.-
preender melhor oporque o processo educativo, e lento. 

, 
O grafico mostra que a introdução de uma nova 

idéia fica na dependência da adoção da mesma pelos li
deres comunitá:rios e locais. Ap~s ter sido adotada, a 

• -curva de adoça0 eleva-se bruscalIlente. Os inovadores 
" . - - . ...... pratlcamente, nao tem influencIa algUlua. 
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Sequên,cia de Influências na Adoção de 
, 

Praticas 

Inovadores 

Contatol com: 

a - E.colas de 
Agricultu
ra e Esta
çõe. Expe
rimentais. 

b - Publica-- , çoe. Tec-
nica. 

reI , 
Comunitario. 

Maia contato I 

com: 

a - Serviços 
que aten-, 
dem a 
cultura. 

b - Publi 
e Reviatas 

r &grlcola. 

C -Inovador ea 

• Seguidore. 

Maia contatol Mal' contato. 
com: com : 

Serviço I r Lo-a - a - Lidere. 
que ate caia , . 
a Agncul-
tura . 

r 
b - Lideres co- b - Outra. fonte I 

• 
munitariol 

, 
c - Metodo8 de 

alcance -lobre 



Quem Influenciou a Adoção 

COIIl relação aos resultados al<Alnçados, dois fatos 
b~sicos interessam ao Serviço de Extensão: qual a sua 
influência direta e qual o comportam.ento da influência 
indireta - ou seja: at~ que ponto os agricultores que 
adotaraIn pr~ticas, atrav~s do trabalho direto dos ex
tensionistas, conseguiraIn influenciar aos seus colegas, 

no IneSIllO sentido. 

QUADRO 16 
QUEM INFLUENCIOU A ADOÇA0 

Adoçõ .. no per[odo 1953/ 54 - 1960/61 

3,Oame- 10. O a me- lO. O a me- 50, O a me- 100, O Total 
nOll 10 O 20 O 50,0 no. 100 O • 

ORGANIZAÇOES 
no. nos e mal. 

N9 '!'. N9 .,. N9 ,. N9 .,. N9 '!'. N9 % 

ACAR .•.•• • • • • • • • • • • 8 36,4 10 43, 5 21 53,8 33 58,9 6 n, 2 78 46, 7 

UREMG • • • • • • • • • • • • • • 6 27. l 2 8, 7 14 35, 9 I 3 23, 2 10 37, O 45 26,9 

Firma. particulares .. . - - 3 I 3, O - - 2 3,6 I 3,7 6 3, 6 
. 

Inil uê nda lndi reta ..... 8 36,4 8 34,8 2 5, I 3 5, 3 6 22,2 27 16, 2 
Combinaçõe ., - - - - 2 5,2 5 9, O 4 14,8 I I 6, 6 ••••••••• 

TOTAL 22 100, O 23 100, O 39 100, O 56 100, O 27 100, O 167 100, O 

-Conclusoes: , 

a) A organização que maior influência exerceu foi a 
ACAR, seguindo-lhe a UREMG. 

b} -A influencia das firmas particulares foi muito pe-
quena, 9-uase desprez[vel. UlU lneio pobre como· o 
que esta sendo focalizado não oferece atrativos aos 
interêsses particulares e, eln consequência., não 

" ha por que esperar-se influência dos IneSlllOS nes-
te lneio. 
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c) As influências da ACAR e UREMG cre sceram com 
o tamanho da propriedade, ao passo que a~onteceu 
o inver so com a Influência Indireta. Isto ate a clas
se de 100, ° hectares e mais. Nesta classe houve 
novamente um acr~scirno da influência indireta e , 

decr~scimo. brusco da influência da ACAR. 

1'. -Posslvels Razoes: 

Tomando-se como base os índices "de assistência 
t~cnica referentes à 1960/61 e admitindo-se que a -si
tuação nos anos anteriores seja semelhante: 

i) As propriedades pequenas receberam menos as-- , , 
sistencia tecnica. Por isso, as poucas tecnicas 
assimiladas por êste grupo não poderiam deixar - , -de se-lo atraves da Influencia Indireta. 

ii) O grupo de 100, ° hectares e mais tamb~m rece-, 
beu menos assistência tecnica, e pela mesma 
razão houve mais oportunidade para que os li
deres naturais exercesselll a sua influência nes
te grupo. 

d) A influência indireta chegou a alcançar o ÍÍldice de 
36,4, fato êste, pouco comum. Em m~dia alcan
çou o ÍÍldice de 16, 2%, fato auspicioso para as con
dições de Viçosa e S. Miguel do Anta e que deixa 
a~tever muitas possibilidades para o trabalho com 
hderes. 
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COMO OS AGRICULTORES APRE NDERAM 

100 

l 
w 
l) 
« 
t-o 
Z 
W 
U 
a; 
o 
o. 

I 9 , I 16 , 2- Influência lndireta 

. -2.,4- Metados de al ca n c~ lobre mas sa 

37, 4 
. -

36 , 5 - Meto do8 de alcance sob re grupos 

26, O 

• 
39,5- M e tod o 8 de alcance i ndividual 

17 , 5 

• E. U. A. PESQUISA 

COInparando-se OS dados fornecidos pelas publi-- . • caçoe s aInerlcanas. cOIn o e n c o n t r a do na pe squlsa. , 
ter- se-a: 

a) A influência indireta 
noutro caso • 

• aprOXlrnn1.0U- se bastante nUIn e 

. * Dados extra{dos de publicaçõe s feitas nos Estados , 
Unidos da America. 

145 



• 

, . 
b) Quanto aos demais grupos de metodos houve düe-

- , I' alo 
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renças Inarcantes. 
nhar- se: 

COIno razoes, e pbsslvel 1-

, .-
- Na area estudada sempre predominou o em.prego 

de Métodos de Alcance Individual e M~todos de 

-

-

-

, 
Alcance sÔbre Grupo. So recentemente procu-
rou-se incentivar as equipes extensionistas no 

, -
sentido de Illaior uso de metodos de Alcance so-
bre Massa. 

Numa amostra de 59 famílias, 10 são ou fora.m 
mutu~rias. Com essas famílias o trabalho é de 
natureza individ11al • 

• 

Dificuldade de recursos humanos e materiais - , 
para o emprego em larga escala de Metodos de -Alcance sobre Massa. 

Atraso dos agricultores. 
ou semi-alfabetizados • 

-Muitos sao analfabetos 



APt:NDI CE 

ESTUDO DE CASO 

Uma Avaliação Econômica de 

Programa de Assistência Técnica 

ALVES, Eliseu Roberto de Andrade. An Economic Evaluation of an Extension 
Program, Minas Gerais, Brazil (Tese de Mestrado). Lafayette, Illinois: Purdue 
University, Department of Agricultura) Economics, 1968. 

O programa original da ACAR (Associaçlo de C~dito e Assist@ncia Rural), em Minas 
Gerais. tinha como meta básica contribuir para o desenvolvimento regional, estimulando o 
aumento da produtividade agrlcola. Essa definiçlo de objetivos baseava-se em postulados 
teóricos. segundo os quais o crescimento econômico dos países dotados de uma infra
estrutura marcadamente agrlcola poderia ser acelerado atrav~s da obtençlo de elevados 
índices de produtividade. A ACAR iniciou suas atividades voltando-se principalmente para a 
concesslo de crMitos agrlcolas, como ponto de partida para orientar os pequenos fazendeiros 
do Estado a adotar nova tecnologia. Nesse sentido, aquela instituiçlo implantou um 
programa de extenslo e educaçlo rural para comunicar novas id~ias e novas práticas aos seus 
clientes. Em sua tese de mestrado, Eliseu R.A. Alves buscou a elaboraçlo de · um modelo 
para analisar a eficiencia econômica de um programa dessa natureza. Para tanto, ele 
realizou uma pesquisa comparativa em dois municlpios mineiros: Senador Firmino (servido 
pela ACAR) e Presidente Bernardes (nlo servido pela ACAR), procurando avaliar as 
mudanças de tecnologia ocorridas nas fazendas, bem como os respectivos níveis de produtivi
dade e de preços. Os resultados obtidos demonstraram que o municlpio de Presidente 
Bernardes, nllo servido pela ACAR, apresentava situaçlo mais favorável em relaçlo às 
questões investigadas, com exceçlo do nlvel de preços. Isso levou o autor a concluir que o 
programa da ACAR nlo atingiu a eficiencia pretendida. Uma de suas observações, à 
margem de análise empírica, ~ a seguinte: a ACAR pretendia atingir pequenos fazendeiros e 
estimulá-los a adotar nova tecnologia; no entanto, como o instrumental central.do projeto era 
o crédito, este revelou-se ineficaz, pois os pequenos fazendeiros de um modo geral nlo tem 
condições estruturais para receber emp~stimos e conseqüentemente para alterar a rotina do 
seu sistema produtivo. No que se refere à difuslo de inovações, sugere o autor: torna-se 
indispensável em programas dessa natureza analisar previamente as implicações da tecno
logia difundida, a fim de evitar erros, transferindo conhecimentos ou práticas que nlo serlo 
bem recebidos, ou, numa outra perspectiva, poderio levar a conseqü@ncias econômicas 
desastrosas. Em apêndice, ALVES apresenta um sumário descritivo de estudos anteriores 
(Mosher, Wharton, Brandllo, Fonseca, Lopes, Rocha, etc.) sobre os efeitos do trabalho 
desenvolvido pela ACAR. Por outro lado, tomando como ponto de referência o modelo 
construído para a sua pesquisa, ele registra algumas sugestões para futuros estudos do 
gênero. bem como formula algumas recomendações à pr6pria ACAR . 

• 
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FOMENTO E EXTENSÃO R 

Eliseu R. A. Alves ( * ) 

A literatura sobre Extensão Rural e sobre Fomento não escla
rece a diferença que há entre estes dois conceitos. 

A tendência dos especialistas em Extensão é caracterizá-la 
como sendo 11 lU processo educacional e fomento, apenas como 
uma técnica de estimular o a11 mento da produção, com muito 
pouca ênfase em realmente dar nova ao homem do 
campo, em termos de prepará-lo para ajudar-se a si mesmo. 

Entretanto, é fácil ver que essa diferenciação tem algo de 
artificial. Qualquer técnico que se aproxima do agricultor sempre 
leva alguma mensagem educativa. Contribui, de certa forma, 
para que o homem do campo entre em contato com a ciência, e 
portanto, abre-lhe alguma perspectiva, por menor que seja, para 
entender melhor a natureza e, desta fOl'ma, proporciona-lhe 
elementos novos para que acerte mais nas suas decisões. E não 
é isto 11ma dimensão de ajudar o homem a ajudar-se a si mesmo? 

Por essa razão, não vingou a tentativa de caracterização clara 
dos dois conceitos tendo educação conside,rada amplamente -
como o único critério de análise. Há, conseqüentemente, de buscar 
outros critérios e é a isto que se propõe este trabalho. Procurar
se-á, também, analisar como as atividades fomentistas podem 
integrar um programa de Extensão Rural. 

I Caracterização do Conceito Fomento 

Nessa análise preliminar, um critério apresentou-se como 
tendo mais potencial para caracterizar o que o fomento pretende 
fazer. A razão é que, aceita esta premissa, poder-se-á deduzir 

( .) Técnico da Associação de Crédito e Assistência Rural de Minas 
Gerais. 
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uma série de implicações que descrevem com bastante precisão 
a aÇão fomentista. Tal critério relaciona-se com objetivo do 
Fomento. 

1. Objetivo do Fomento. Podemos notar que o fomento 
sempre esteve preocupado em aumentar a produção, seja expan
dindo a área cultivada, seja através do incremento da produtivi
dade. Ora, o aumento da produção visa, pelo menos, dois objetivos: 
1) Para os produtos de exportação, auxiliar o país a obter mais 
divisas no exterior, gue serão usadas para promover o seu des~n
volvimento econômico. A tendência é de que, quando a maIor 
parcela da população se concentre nos centros urbanos, deslocan
do para aí o eixo do poder político, os frutos deste desenvolvimento 
sejam partilhados em maior escala pelas cidades. 2) No mercado 
interno, o objetivo do aumento da produção é estabilizar os preços 
dos produtos agrícolas ou ensejar um decréscimo dos mesmos. 
Novamente o grande beneficiário tende a ser o consumidor. A 
razão é que, dada a natureza inelástica da demanda de alimentos, 
os preços dos produtos tendem a cair mais do que proporcional
mente em conseqüência de um dado aumento de produção, man
tendo-se outros itens constantes. 

É claro que o governo pode tomar um conjunto de medidas 
visando a evitar uma excessiva concentração de renda no setor 
urbano. Uma delas é a política de preços mínimos para os produtos 
agrícolas, que tende a redistribuir a renda no sentido rural, 
embora possa levar à maior concentração da renda na classe dos 
grandes proprietários. Mas o aspecto fundamental é que a ledis
tribuição dos benefícios do aumento da produção é mna CO~ 
qüência de políticas econômicas, e não função direta dos resulta
dos do programa de Em outras palavras, se o governo 
não estiver interessado em evitar excessiva concentração de renda 
no meio urbano, políticas de caráter dístributivista não serão 
postas em prática e, assim, não haverá refluxo no sentido rural 
dos beneficios obtidos. 

Ao expor essas idéias, é conveniente sanar a dificuldade re
sultante de uma visão incompleta dos efeitos dos programas de 
fo~ento. É claro que, quando UIll programa se inicia, os primeiros 
agn~ultores a.tendidos são realmente beneficiados, desde que se 
conSIga redUZIr o custo de produção. Mas, à medida que o pro
grama ganha em extensão, e o nÚmero de agricultores cresce 
substancialmente, os efeitos sobre os aUlllentos da produção global 
são sensíveis. Então ocorrerá a queda dos preços dos produtos 
agricolas, que pode, inclusive, ofuscar totalmente os ganhos ini
ciais, É neste ponto que os beneficios são transferidos para as 
populações urbanas. 
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Essa visão incompleta, muíto provavelmente, levou os ideali· 
zadores do programa do fomento a enunciar seus objetivos em 
termos de enriquecimento da agricultura. Ou seja, colocando como 
a ótica do programa o agricultor e não o consumidor. Por outro 
lado, como o agricu!tor está preocupado com a sua situação pes
soal e não com a do conjunto de agricultores, é natural que 
aplauJa com entusiasmo as ações fomentistas. As vozes que se 
erguem a favor do programa são facilmente identificadas como as 
dos grandes proprietários que estão interessados como qualquer 
outro empresário em obter ganhos a curto prazo, principal
mente se contarem com a ajuda de subsídios que podem vir na 
forma de crédito a taxas negativas de juros, insumos a preço 
subsidiados, etc. 

Dessa forma, é lógico que os programas de fomento obtenham 
suporte das lideranças urbanas, favorecidas com a queda dos 
preços relativos dos produtos agrícolas, e dos grandes proprietá
rios rurais. Mas isto não significa que seu objetivo principal seja 
o bem-estar das populações rurais. Certamente o consumidor é o 
objetivo central do fomento; se atende ao agricultor não é porque 
esteja preocupado com o bem-estar rural, mas sim porque, estimu
lando a produção, para o que evidentemente precisa contar com 
a ajuda dos agricultores, poderá ensejar alimentos e fibras a preços 
relativos mais baratos aos consumidores. 

Aceitando como objetivo do fomento o consumidor (princi
palmente o consumidor urbano), já se tem em mãos o elemento 
principal que permitirá distinguir nos esforços de desenvolvimento 
rural entre os programas de fomento e os de promoção humana. 
Aqueles objetivam o consumidor, e estes, o bem-estar das popula
ções rurais. Algumas vezes a estratégia de ação pode coincidir, 
se a situação econômica o exige. Mas os objetivos são cristalina
mente diferentes. Por exemplo, diante de uma forte e bem estru
turada política econômica distributivista no sentido rural, os pro
gramas de promoção humana podem embarcar também em 
projetos de aumento de produção, orque estará certo que as refe
ridas políticas assegurarão os re ornos dos benefícios ao meio 
rural, enseja.ndo, assim, a melhoria do bem-estar das populações 
ruricolas. 

2. Estratégia de Ação do Fomento. Dado que o objetivo do 
fomento é promover o aumento da produção visando a beneficiar 
os consumidores, ver-se-á qual a melhor estratégia de ação que 
se coaduna com este objetivo. 

Depreende-se facilmente que o critério fundamental que 
guíará essa estratégia é a rapidez com que os resultados serão 
alcançados~ Quanto mais rapidamente se promover o aumento da 
produção melhor, dado que os recursos sejam os mesmos. Consi-
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derem-se dois agricultores, A e B, que, se trabalhados adequada
mente, poderão ter a sua produção aumentada na mesm8; quan
tidade. Entretanto, o agricultor B encontra-se num estaglO de 
conhecimentos agronômicos menos adiantado. Trabalho de mo
tivação e ensino bastante intenso terá que ser desenvolvido com 
ele para que obtenha o mesmo aumento de produção que A. Ou 
em outras palavras, para que sua resposta, em termos de aumento 
de produção, seja igual à de A muito mais tempo será necessário. 
Então, se o agente de fomento tiver que escolher entre A e B, 
certamente se decidirá por A. 

Esse critério é obviamente crucial também para os programas 
de promoção humana. Não serve, portanto, para, por si s6, ca
racterizar os dois conceitos. Mas, conjugando-se o critério da 
rapidez da consecução das metas com o objetivo central dos pro
gramas, será fácil deduzir estratégias de ação diferentes para o 
fomento e para a promoção humana. Uma estratégia eficiente e 
eficaz de 11111 programa fomentista deverá contemplar os segvintes 
pontos: 

2.1 Público. Serão evidentemente os agricultores que mais 
rápida resposta, em termos de aumento de produção, puderem 
dar. Via de regra, estes coincidem com os grandes agricultores. 
Dispõem quase sempre em quantidade significativa de recursos 
de terra e trabalho, que poderão ser muito mais intensamente 
usados se as condições econômicas o favorecem. Suponha-se, por 
exemplo, que o governo estabeleça um programa de crédito a taxas 
de juros negativas e com condições favoráveis de pagamento. O 
efeito deste programa corresponde à redução dos preços dos 
insumos selecionados pelo programa em relação ao preço dos 
produtos. Além do mais, admita-se que um programa de suporte 
de preços mínimos realmente efetivo esteja em vigor. O efeito 
deste programa é reduzir sensivelmente o risco da exploração, 
além de aumentar o preço dos produtos em relação ao dos insumos, 
mantendo-se os outros itens constantes. Dentro desta realidade 
compensará aos agricultores expandir sua produção. li: claro 
que, de modo geral, os grandes proprietários têm condições de 
maior aumento absoluto de produção, já que dispõem de mais 
recursos. 

Por outro lado, se escolha houver que ser feita entre os 
grandes proprietários, como o agente de fomento se orientará? 
Dois pontos merecem consideração: A) Os proprietários com 
maior soma de recursos ociosos se apresentam como candidatos 
potenciais. Mas, aqui é necessário certo cuidado. O fato de haver 
grande quantidade de recursos ociosos, principalmente terra, pode 
significar que o proprietário esteja despreparado para administrar 
os recursos que tem em mãos. Dois recursos de ação é possível 
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seguir. Mas , para isto é necessário ava liar as potenci alidades do 
proprietário. Se ele assimilar rapidamente os conhecimentos ne· 
cessários para dinamizar o seu negócio , en tão é bom candida to. 
Caso contrário, deve ser refu gado. B) Os propri etários com maior 
Sl)ma de conhecimentos agronômicos e habil idades de administra
ção rural. É claro que com estes proprietários muito pouco t ra
balho é necessário desenvolver. Mui tas vezes basta facil itar-lhes 
o crédito subsidiado, ou os insumos a preços conven ientes, ou 
então acenar-lhes com um interessante programa de preços mí
nimos. O problema que pode aparecer é que já estejam imprimindo 
a velocidade máxima à máquina, não restando muita coisa a fazer. 
Ou, em outras palavras, poder-se-ão valer dos subsídios sem dar, 
em contrapartida, qualquer resposta. 

Dentro do procedimento que se está adotando, é interessante 
uma pequena diglessão sobre o programa de crédito rural Cl)UlO 

instnnnento de fomento. Podemos divisar dois objetivos para este 
programa. Primeiro: ajudar o agricultor a mover-se para a com
binação ótima de recursos. Quando há imperfeições no mercado 
de capitais, que aliás é a situação normal, via de regra os agricul
tores estão usando os recursos aquém do nível ótimo. Então, o 
crédito rural pr~picia a eles condições de maximizar a sua renda 
c, geralmente, ocasiona aumento de produção. Aspecto impor
tante a destacar nesta função é que não são requeridos novos 
ensinamentos. Dentro da tecnologia que conhece, o agricultor 
a.mpliará o seu negócio com a ajuda do crédito. Provavelmente, 
em certos casos, algum trabalho deva ser desenvolvido no sentido 
de mostrar que os recursos estão sendo usados aquém do nível 
ótimo e que há oportunidades sensíveis de lucro se os negócios 
forem ampliados. Segundo: viabilizar uma nova tecnologia. Neste 
caso, o objetivo é modificar o "sistema de fazer as coisas". Obser
ve-se que esta modificação pode perfeitamente se dar nas ativida
des produtivas que ocorrem fora da fazenda, ou seja, nas atividades 
de comercialização. Note-se que está-se usando a palavra "viabiliza
ção" e não "introdução". É comum, em abuso de linguagem fa
lar-se em introdução de nova tecnologia por intermédio de' cré
dito. Realmente o crédito rural é incapaz de modernizar a agri
cultura por si mesmo. É um instrumento auxiliar apenas. 

A viabilização de nova tecnologia se processa de duas ma
neiras: uma delas é conseqüêncis: da taxa negativa de juros. Como 
já foi dito, esta taxa negativa redunda num decréscimo relativo 
dos preços dos insumos em termos dos preços dos produtos. Como, 
g'eralmente, o crédito é seletivo, no sentido de financiar certo 
grupo de insumos apenas, este grupo pode adquirir condições 
competiti~as em relação aos outros grupos, sendo portanto usado 
pelos agrIcultores. Desta forma, uma tecnologia diferente é viabi-
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lizada. A outra maneira é a de fazer presentes recursos que o 
agricultor s6 poderia ter no futuro através da poupança, possibi
litando-lhe, assim, a aquisição de um conjunto de insumos que 
de outra maneira não teria condições de obter. Observe-se que as 
duas maneiras não são-exclusivas, implicando a segunda na pri
meira, embora a primeira, necessariamente, não implique na se
gunda, no sentido de que taxas negativas de juros nem sempre são 

• • necessanas. 
2.2 Seleção de projetos. Que culturas ou criações serão 

trabalhadas? 
Dado o objetivo dos programas de fomento, que é aumento 

da produção, a escolha deve recair sobre as ('ultu~as e criaçõe.s que 
têm perspectivas boas de demanda no mercado mterno, no mter
nacional, ou em ambos. Com isto serão atendidos os objetivos dos 
consumidores, visto serem estas as culturas que têm seus preços 

-em ascensao. 
Outro critério é o da escolha das culturas e criações sobre as 

quais se tem maior sorna de conhecimentos científicos ainda não 
disseminados entre os agricultores. O motivo é que a disseminação 
destes conhecimentos levará a um decréscimo dos custos e, poste
riormente, a um aumento da produção agrícola. A tendência das 
estações experimentais é de gerar conhecimentos nas culturas 
relevantes para os grandes proprietários, que, de modo geral, 
coincidem com aquelas que têm urna demanda favorável. 

Nos programas de promoção humana que visem a elevar a 
renda de pequenos agricultores, os critérios podem não coincidir 
com os acima ventilados. As explorações com capacidade de 
maximizar a renda líquida por hectare são as mais indicadas 
para os agricultores que dispõem de pouca terra. Desta forma, 
as culturas e explorações com esta capacidade deverão ser as esco
lhidas para um trabalho promocional. 

2.3 Metodologia de trabalho. O público escolhido é o dos 
grandes agricultores, já com alguns conhecimentos agronômicos e 
de administração rural. Já estão estes agricultores no estágio em 
que reconhecem as potencialidades de práticas como adubação, 
sementes selecionadas, melhoramento do gado, etc. Podem des
conhecer detalhes sobre estas práticas, mas já as incorporaram 
ao seu cabedal intelectual. O trabalho do agente de fomento é 
ensinar os detalhes técnicos dt~tas práticas, por exemplo, a me
lhor forma de adubação, etc. 

Conseqüentemente, não há necessidade de trabalhos visando 
a motivação. Os ~gricultores já estão em condições de aprender 
a usara tecnologIa. Por outro lado, dada a extensão das ativida
des, é bem possível que o atendimento individual seja mais acon
selhável e, em certos casos, o atendimento em grupo. Mas, indu-
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bitavelmente, há pouco lugar para métodos de alcance sobre 
massa. Desta forma, a metodologia escolhida é predominantemen
te de alcance individual e, em menor escala, de alcance sobre 
grupo. 

2.4 Regionalização do trabalho. Pouca coisa pode ser dita 
aqui. De modo geral o trabalho deve ser localizado nas regiões com 
maior capacidade de resposta, em termos de aumento de produ
ção, e que se adaptem melhor aos produtos escolhidos. Desacon
selham-se as regiões de predominância de agricultura de subsis
tência, onde provavelmente se concentra a população que mais 
necessita de programas de promoção humana. 

2.5 O papel dos subsídios. A idéia básica que justifica os 
subsídios a uma nova tecnologia é a seguinte: o subsidio cria 
condições para o agricultor introduzir a nova tecnologia na sua 
éxploração. Praticando-a reconhecerá que é vantajosa, mesmo se 
não subsidiada. Acostumar-se-á com ela. Cessados os subsídios, 
haverá grandes possibilidades de que o agricultor não retorne à 
situação anterior. Desta forma, a seleção de atividades que sejam 
parte de programas subsidiados pelo governo é altamente acon
selhável numa perspectiva fomentista. 

2.6 Organização do trabalho. Vimos que o trabalho fo-
mentista se dirige aos grandes agricultores que, de modo geral, 
dispõem de uma experiência no mundo dos negócios e conheci
mentos agronômicos apreciáveis. Em conseqüência, o preparo do 
agente de extensão para operar nesta linha necessita ser muito 
bem desenvolvido no que respeita a conhecimentos agronômicos 
e de administração rural. 

Por outro lado, os grandes e médios proprietários de UIl1 

municipio ou de uma região são especializados em algumas poucas 
atividades. Então, para assegurar liderança do agente de extensão 
há que especializá-lo. Dedicando-se a um ou até, no máximo, três 
projetos, terá ocasião de aprofundar os seus conhecimentos e, 
as.sim, adquirir condições de obter reconhecimento profissional de 
seu público, sem o que fracassará. 

Dentro dessa ordem de idéias é acomelhável: 
a) Nível de escritório local: Ter agentes de extensão exclu

sivos para cada projeto, ou, então, para no máximo três projetos, 
caso estes projetos sejam semelhantes quanto ao tipo de conheci
mentos agronômicos que requerem. 

b) Nível Secional ou Regional: Ter especialistas, de prefe
rência, para cada projeto da região. Estes especialistas exercerão 
atividades de treinamento dos agentes de extensão e desenvolverão 
tra~alho~ com empresários agricolas, cuja complexidade de explo
raçao seJa tal que o agente de extensão não esteja preparado para 
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solucionar seus problemas. Avaliarão e acompanharão a execução 
do projeto na sua área. 

c) Nível Escritório Central: :e: aconselhável a existência de 
coordenadores que se responsabilizem pelos projetos. Estes desen~ 
volverão a nível estadual, as atividades necessárias para o bom 
andame~to do projeto e que escapam à competência dos especia
listas. Planejarão, avaliarão e acompanharão a execução do pro
jeto. São responsáveis pelo programa de treinamento dos especia
listas e agentes de extensão. 

II Fomento no Pxograma de Extensão 

A exposição feita mostra que um nÚmero apreciável das ati
vidades de Extensão se enquadram perfeitamente na categoria de 
fomento. Como justificá-las, e como repartir os recursos disponíveis 
entre as atividades de fomento e as de promoção humana? 

A justificativa das atividades do fomento num programa de 
Extensão se prende a vários argumentos. Os dois principais são 
os seguintes: 

A) O Brasil tem uma apreciável parte de sua população vi
vendo no meio urbano. Da população urbana, grande parcela é 
composta de pessoas de baixa renda. Uma queda dos preços dos 
gêneros alimentícios inegavelmente tem fortes implicações de bem
estar. No que se refere ao fortalecimento da posição competitiva 
no mercado internacional, são indiscutíveis os benefícios das divi
sas adicionais, que serão transformadas nas novas fábricas, estra
das e usinas elétricas do amanhã. 

B) Questão de sobrevivência do Programa. Dado o interesse 
nacional pela queda ou estabilização dos preços dos produtos 
agrícolas na atual fase do desenvolvimento econômico do Brasil, 
é natural que as atividades de fomento tenham maior guarida 
nos programas do governo, Do outro lado, o poder político do meio 
rural se concentra na classe dos médios e grandes proprietários 
que apóiam abertamente, como já explicamos, os programas 
fomentistas. 

Desenvolvendo atividades de fomento, a Extensão obtém o 
apoio indispensável de grupos de considerável expressão de poder 
no Brasil de hoje. 

Assegurada a sua sobrevivência e sua definitiva aceitação 
como instituição de real valor para o desenvolvimento do Brasil 
a Extensão terá criado condições para se preocupar com o aspect~ 
fundamental de sua filosofia: o bem-estar da população rural. 

Como dosar o uso dos recursos entre atividades de fomento 
e atividades de promoção humana? 
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Vários critérios podem ser usados: 
a) A política agrícola do governo federal certamente dará 

indicações. 
b) A natureza da economia rural do Estado ou Região. Onde 

predominar a agricultura de subsistência, em regiões 
superpovoadas, certamente programas visando a facilitar 
o ajustamento da mão-de-obra, ou ao uso mais intensivo 
da terra são mais aconselháveis. Em regiões de predomí
nio da agricultura comercial, o predomínio das atividades 
de fomento é mais desejátel. 

c) O conceito de que goza o Serviço de Extensão no Estado 
ou Região. Se o programa de Extensão está em fase de 
implantação, necessitando adquirir prestígio entre os 
grupos de poder, é prováve1 que as atividades de fomento 
tenham mais potencialidades para a consecução deste 
objetivo. 

d) A disponibilidade de novas técnicas nas estações experi
mentais. 

Deve ficar claro que, para tão importante decisão, esses e 
outros critérios não devem ser aplicados isoladamente, mas sim 
cotejados entre si. 

159 



• 



TESTE DE UM MODELO DE EQUILIBRIO SUBJETIVO 
NA AGRICULTURA DE SUBSISTtNCIA '!lO B~ASIL* 

Eliseu Roberto de Andrade Alves 
G. Eâilard Schuh 

* Jose Pastore (coord.), Agricultura e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 
APEC, ABCA~, 1973. 





TESTE DE UM MODELO DE EQUILTBRIO SUBJETIVO 

NA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DO BRASIL* 

Eliseu R. A. Alves e G. Edward Schuh ( ...... ) 

o objetivo deste trabalho é testar nas condições do Brasil 11m 
modelo que segue as linhas propostas por Nakajima (Nakajima, 
1969). Não se assumirá, de início, uma função-utilidade que im
plique num efeito-renda (por lazer) positivo. Neste aspecto, le
var-se-á em conta a sugestão oferecida por Tang (Tang, 1963), 
quando comentava o trabalho de Nakajima (Nakajima, 1969), o 
que equivale a deixar ao mundo real decidir qual é o sinal do 
efeito-renda. 

Admitir-se-á que o agricultor de subsistência é um maximiza
dor de utilidade. Neste aspecto, nenhuma diferença é postulada 
entre ele e o agricultor comercial. A diferença entre ambos existe 
no que tange ao tipo de instituição a que estiverem sujeitos. Na 
presença de um mercado de trabalho, a maximização da função 
de utilidade será em dois estágios, como se verá. Na ausência 
deste, será num estágio. Este tipo de observação leva naturalmente 
a uma definição que separa a agricultura de subsistência da co
mercial. Além do mais permite chegar-se a uma razoável defini
ção operacional com a qual é possível identificar no mundo real 
os dois tipos de agricultura. 

(.) Este trabalho é parte da tese apresentada pelo primeiro autor à 
Escola de Pós-Graduação da Universidade de Purdue (Alves, 1972). Os 
autores agradecem as sugestões oferecidas por S.R. Johnson (professor 
visitante do Departamento de Economia da Universidade de Purdue), L. 
Brainard e J. Havlicek, Jr. (professores do Departamento de Economia 
Agricola da mesma Universidade) . 

( •• ) Eliseu R. A. Alves é técnico da Associação de Crédito e Assis
tência Rural de Minas Gerais; G. Edward Schuh é professor do Departa
mento de Economia Agrícola da Universidade de Pnrdue, EUA. 
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Procurar-se-á também, com auxílio da t.eoria que explica por 
que certos recursos sao fixos (fix-~set theory), mostrar q'!e o 
agricultor r:le subsistência poderá nao levar em conslderaçao () 
mercado de trabalho, mesmo quando este esteja funcionando de 

• alguma maneIra. 

Algumas e o Modelo 

Uma definição operacional da agricultura de subsisténcia é 
difícil de ser obtida . A literatura sobre o assunto é rica em defi
nições (Wharton, 1969), mas prestam pequena ajuda na identi
ficação, no mundo real, dos tipos ideais que criam. 

A maioria delas relaciona o grau de subsistência ao valor dos 
insumos comprados e ao valor dos produtos vendidos. Num ex
tremo da escala estão os agricultores que nada vendem e nada 
compram. No outro extremo, estão aqueles que vendem toda a 
produção e compram todos os insumos necessários à obtenção da 
mesma. Entre estes dois extremos se estende a escala que classi
fica os agricultores, que evidentemente não apresenta nenhuma 
marca definida para se saber quando se passa da agricultura de 
subsistência para a comercial. 

Assim, tais definições não são muito úteis do ponto de vista 
analítico. O problema principal é onde estabelecer a linha que 
divide os agricultores de subsistência dos agricultores comerciais. 
E5ta linha é muito arbitrária. 

A definição de agricultura de subsistência apresentada neste 
trabalho segue uma linha diferente, embora inspirada pelos tra
balhos de Tang (Tang, 1959), Nakajima (Nakajima, 1969) e 
Georgescu Roegen (Georgescu Roegen, 1966). Considerem-se 
dois casos: 'N'o primeiro deles o mercado de trabalho tem pequena 
relevância para o agricultor no sentido de convir-lhe mformações 
;ÚteIS para distribuir seu tem o entre lazer e trabalho. No pro
cesso proautIvo entram dois fa ores de proaucâo -terra e trabamo. 
:É possível que haja alguns itens C1e capital, como enxaC1as, 
foices, etc., mas que são usados em proporções fixas com a terra 
ou com o trabalho. É possível portanto agregá-los a um ou ao 
?utro fator de produção. Conseqüentemente o processo produtivo 
e tal que a função de produção dá a renda líquida (Nakajima, 
1969). O tamanho do estabelecimento é fixo. 

Dentro desta situação, a possibilidade de contratar trabalho 
ou trabalhar fora do estabelecimento praticamente não existe. A 
ren~3: líqui~a do agricultor ser~ dada pelo trabalho que ele e sua 
fa~ilia realIzarem no estabelecImento. A função de produção nada 
maIS faz do que transformar lazer em renda. 
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Como maximizador de utilidade, a alternativa que lhe resta 
é maximizar sua função de utilidade sujeita a restr"ções da renda 
líquida que varia, dentro de certos limites, em função do trabalho 
realizado no estabelecimento pelo agricultor e sua família. Por
tanto o processo de maximização é feito em apenas um estágio. 

No segundo caso, o mercado de trabalho é relevante (1). O 
processo produtivo pode ser muito mais sofisticado. O agricultor 
pode, se julgar vantajoso, contratar trabalho ou trabalhar fora 
de estabelecimento. Conseqüentemente, sua renda terá três com
ponentes: 1) a renda líquida máxima que obtiver das explorações 
agropecuárias, depois de deduzidas todas as despesas; 2) a remu
neração do trabalho que ele e sua família realizarem no estabe
lecimento; 3) a remuneração do trabalho que for realizado fora do 
estabelecimento. É claro que nesta situação a segunda e terceira 
componentes podem ser nulas, se o agricultor e sua família não 
trabalharem no estabelecimento e/ ou fora dele. 

Como maximizador de utilidade o caminho mais adequado (2) 
a seguir é o seguinte: a) Maximizar a sua renda líquida sujeita 
às restrições do processo produtivo; b) Conhecida a renda líquida 
máxima, maximizar a função de utilidade sujeita às restrições 
da renda líquida máxima, somando-se a esta a remuneração a 
ser obtida pelo trabalho que o agricultor e sua família realizarem 
no estabelecimento e fora dele. Portanto o processo de maximiza
ção é em dois estágios. 

A idéia básica da presente pesquisa é que, se o agricultor 
operar por um período longo dentro de uma situação em que o 
mercado de trabalho tem pequena relevância para ele, o processo 
de maximização em um estágio cristaliza-se na sua mente, como 
a única regra a seguir. Conseqüentemente, um certo período de 
ajustamento far-se-á necessário, para que leve em consideração 
as mudanças que por ventura ocorrerem no mercado de trabalho, 
para distribuir o seu tempo e o de sua família entre trabalho e 
lazer. 

As considerações feitas levam naturalmente às segintes de
finições: 

Definição 1: Agricultor de Subsistência 

É aquele em que o chefe de família maximiza a sua função 
de utilidade sujeito às restrições da renda que é dada pela renda 

(1) Este termo será melhor definido quando se apresentar sucInta
mente a teoria sobre porque certos recursos são fixos. 

(2) I!:: possível mostrar que, se certas restrições sobre funções de uti
lidade e produção forem impostas, então, o agricultor nunca atingirá um 
nível inferior de utilidade, seguindo um processo de maximização em dois 
estágios em comparação com o processo de maximização em um estágio. 
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líquida do estabelecimento. Conseg.ü~ntemente.' o. pr~cesso de m~
ximização envolve apenas um estagIo: a ~axlmlzaçao ~a funçao 
de utilidade (sujeito às restrições da funçao de produçao) . 

Definição 2: Agricultor Comercial 

É aquele em que o chefe de família segue um p.ro~esso de ma
ximização em dois estágios. Primeiramente maXlmlza a renda 
liquida do estabelecimento, sujeito às :estrições. ?o proce~s? pr?
dutivo. Em seguida maximiza a funçao de utIlIdade sUjeIto as 
restrições da renda líquida máxima (obtida no 19 estágio) e das 
aiternativas que o mercado de trabalho lhe abre (trabalhar no 
estabelecimento e fora dele) . 

Definição 3: Agricultura de Subsistência 

Compõe-se de todos os agricultores cujo chefe de família 
comporta-se de acordo com a definição 1 para distribuir o seu 
tempo e o de sua família entre lazer e trabalho. 

Definição 4: Agricultura Comercial 

Compõe-se dos agricultores que não pertencem à agricultura 
de subsistência. Incluem-se os agricultores cujos chefes de fa
mílias comportam-se de acordo com a definição 2 para distribuir 
o tempo entre lazer e trabalho. Os trabalhadores assalariados são 
também parte deste setor. 

As implicações dos modelos para agricultura comercial não 
serão discutidas neste trabalho. O leitor interessado pode repor
tar-se a Alves (Alves, 1972) . Antes de passar a uma discussão mais 
formal do modelo para a agricultura de subsistência, uma apre
sentação gráfica será dada das idéias até aqui discutidas. 

O Gráfico I descreve a situação em que os processos de maxi
mixação em um e dois estágios estão presentes. O primeiro caso 
refere-se ao agricultor de subsistência e o segundo ao agricultor 
comercial. As duas situações aparecem em um único gráfico, a 
fim de tornar claro ao leitor dois fatos: 1) Os processos de decisão 
em si mesmos (maximização em um estágio e em dois estágios); 
2) Se o mercado de trabalho torna-se relevante, o bem-estar (em 
termos de utilidade) do agricultor e sua família não será nunca 
inferior ao obtido quando o mercado de trabalho não é relevante 
(a entidade pode recusar as oportunidades que o mercado de tra
balho abre). Admite-se, entretanto, que haverá um ganho líquido 
em bem-estar, como resultado do acesso a um mercado de tra
balho, visto que as oportunidades são ampliadas. 
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Uma conseqüência importante dessas observações é que se o 
mercado de trabalho torna-se relevante, os agricultores de subsis
tência mudarão para o processo de maximização em dois estágios, 
por ser este o melhor caminho. Mas esta mudança não é auto
mática. Conseqüentemente para se especificar completamente o 
modelo de decisão, o,processo de ajustamento necessita ser incor
porado. Entretanto, isto não será feito nesta pesquisa. 

E' interessante observar que o gráfico descreve uma situação 
especial, onde a quantidade de trabalho demandada pelo estabele
cimento é menor do que o máximo de trabalho fisiologicamente 
possível U (L,M) 

A fim de simplificar a apresentação gráfica, seja U (L,M) a 
função de utilidade que satisfaz certas propriedades que serão 
mencionadas mais adiante. L representa trabalho e M, renda. 
!vI f(L,V) a função de produção, onde L representa trabalho 
e V, o valor da terra e dos itens de capital com ela relacionados. No 
caso das fazendas de subsistência estes itens de capital são de 
menor importância e possivelmente usados em proporção fixa com 
a terra. A função de produção também satisfaz certas proprie
dades que serão explicitadas mais tarde. 

A função de utilidade é para todos os membros da família. 
Envolve a hipótese que o chefe de família sente "de sutilidade" do 
trabalho, digamos, de sua esposa, tanto quanto se fosse de seu 
próprio esforço. 

O processo-decisão (em um estágio) do agricultor de subsis-
tência torna-se, então, em: 

Maximizar 
U(L,M) 
Sujeito a 
M f(L,V) -e L / L - -
No gráfico a solução desse problema é dado pelo ponto T, onde 

a curva de indiferença é tangente à curva de transformação 
lazer-renda [M f (L,V) ] . 

Suponha-se agora que o mercado de trabalho se torna rele
vante, e que o agricultor pode comprar e vender os serviços de 
trabalho. Para simplificar vamos apresentar graficamente 11 ma 
situação onde apenas os serviços de trabalho são comprados. 

O primeiro estágio torna-se, então, em: maximizar 7r 

f (L,V) WL, onde W é salário do mercado. A solução deste 
problema ocorre no ponto A do gráfico, dando-Ihe uma renda 
líquida máxima 7r*. Para simplificar ainda mais a apresentação 
gráfica, vamos ad rnitir que o agricultor e sua família só estão 
dispostos a vender os serviços do trabalho ao próprio estabeleci-
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mento. Então o segundo estágio do problema é maximizar 
U (L,M) sujeito a -

(1) .".* + WL M (2) L ,/ L 
A restrição (1) é dada pela linha reta DFE tangente à função 

de produção no ponto F, que é onde a renda líquida atinge o 
• • maxlmo. 

A solução para o segundo estágio é dada pelo ponto R, onde 
a curva de indiferença é tangente à linha reta DFE. Neste caso 
ele suprirá OL unidades de serviço de trabalho à fazenda e com
prará L' L* unidades de serviço de trabalho. Uma implicação 
importante deste modelo é que as variáveis exógenas da demanda 
de trabalho (solução dada pelo 1Q estágio) aparecem na oferta 
familiar de trabalho, visto .".* ser uma das componentes da res
trição a que a maximização da função-utilidade deve estar sujeita 
(segundo estágio). Este aspecto não é adequadamente considerado 
nos modelos econométricos desenvolvidos para estudar o mercado 
de trabalho (3). . 

F __ _ 
~ 

I 

D 
A 

G 

o LU 

TR A BALHO (Ll 

-
L 

• 

IM=f(L,V) 
Irans forma çôo 
lazer - renda 

C11 =f (L,V)-WL 

B despesas com 
mão-de-obra 

GRAFICO 1 - Pontos de equilibriO para o agricultor de subsistência (T) 
e agricultor comercial (R) 

(~) Para uma discussão dessE' aspecto, veja Alves (1, 1972) . 
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Convém também salientar que o equilíbrio poderia ter-se ve
rificado no ponto F, fosse outra a posição do mapa de curvas de 
indiferença, por exemplo. Neste caso, a família supriria todo o 
trabalho necessário à atividade agrícola (4). 

Voltando ao agricultor de subsistência é importante notar que 
a restrição a que a maximização de utilidade está sujeita é não 
linear, dada por M f (L,V). O gráfico mostra que, no ponto de 
equilíbrio (T), OL" unidades de trabalho serão supridas às ativi
dades da fazenda. Uma vez que o mercado de trabalho se torna 
relevante, ele moverá para uma curva de indiferença mais alta, 
neste sentido seu bem-estar melhorou. Mas como o ponto de equi
librio poderia ter-se verificado em F, salientou-se que seu "bem~ 
-estar·' nunca seria inferior à situação em que o mercado de tra·· 
balho não lhe era relevante 

Modelo Econômico para Agricultura de Subsistência 

Vamos assumir uma função de utilidade que é contínua, se
mi-côncava e com derivados parciais até a segunda ordem. Seja 

-
Z U (Xl> X 2 , X~, L) esta função; Xl representa os bens consu-
midos pelo agricultor e sua família; X2 , a quantidade de dinheiro 
qisponível; X3 , a quantidade de trabalho supridas as atividades 
agrícolas; L, a quantidade máxima de trabalho fisiologicamente 
possível para toda a família. 

Além do mais: 

UI > O; U~ > O; U:! < O; UI T. = U~ i:- - O; U:! i:- > O 

Dentro das hipóteses feitas, o mercado de trabalho não é re
levante, então X:\ aparece tanto na função de produção como na 
função-utilidade. 

A função de produção é côncava, e fi 
fl~ > O, fI I < O. V é mantido fixo. Todos os 
rados constantes. 

f* · > O· f V .1 'I 

preços são conside-

(4) Essa observação é importante porque nrostra um dos pontos fracos 
da definição operacional que será mais adiante dada. De fato, no mundo 
real. identificou-se o agricultor comercial como aquele que contrata mão
de-obra. Ora, isto não é sempre equivalente à definição adotada (defi
nição 2) . 
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A função de produção é M = f (X3 , V) (ij). 

Vamos também admitir: 

a) o nível de consumo é igualou acima do mínimo de sub-- . 
sistência (Xl) Xl :::::,.. XI .> O -b) L :::::,.. X 3 

Conseqüentemente as restrições serão: 
1. Xl + X 2 X02 f (X3 , V) ~~ O . - ' 

2. Xl X I ./ O -
3. X3 - L :'. _ O -
4. X 2 > O; Xs > O e Xl > Xl -+ Xl > O 

onde, X02 é quanti
dade inicial de di-
nheiro disponível 

Supondo-se que o conjunto dado por 1-4 tenha um ponto in
terior, e que a solução ótima seja tal que (X· I , X·2 e X·3 , solução 
ótima) : 

-Xl X·I < O -X·3 - L < O 
• 

X·2 > O; X·3 > O 
então, pode-se mostrar que 
UI h > O 
U2 = h> O 
U 3 h fI (X3 , V) 
X·, + X*~ I X02 f (X·a, V) O 

Resolvendo-se o sistema para X·3 virá: 

A função acima descreve a quantidade de trabalho supridas as 
atividades agrícolas pela familia. Tecnologia não foi introduzida 
na função de produção por causa das dificuldades de medi-la e 
também porque não há evidências e grande variação da tecnologia 
de estabelecimento para estabelecimento na amostra que servirá 
de base para a estimação do modelo. 

A derivação das propriedades da função Q"r , numa vizinhança 
do ponto de equilíbrio, não oferece maiores dificuldades e é apre
sentada em Alves (Alves, 1972). 

(5) 
õf ~f 

fi -fJ =6[3 ; fz - ôv 
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Ê importante notar-se 
ó Q"r 

(1) efeito-substituição + efeito-renda 
ÓV 

O efeito-substituição é positivo. As restrições das funções de 
utilidade e produção não são suficientes para determinar o sinal 
do efeito-renda. Tang (Tang, 1963) argumenta que na agricultura 
de subsistência um estágio será atingido onde a produção apenas 
Ilecessária para a sobrevivência requererá trabalho em quantidade 
tal que não sobrará tempo para as atividades de lazer . Dentro 
destas circunstâncias um aumento de renda implicará num de
créscimo da oferta de trabalho. Conseqüentemente o efeito-renda, 
além de negativo, necessita ser maior em valor absoluto que o 
efeito-substituição. Em outro trabalho, Tang (Tang, 1959) incorpo
ra explicitamente a hipótese de que a curva de oferta de trabalho 
tenha a forma de um S, a fim de explicar os diferenciais de renda 
existentes entre trabalhadores negros e brancos, no Sul dos Estados 
Unidos . A hipótese central do estudo é que nos primeiros estágios 
de desenvolvimento econômico a oferta de trabalho (na agricul
tura) decresce à medida que o salário aumenta. A medida que a 
economia se desenvolve e atinge um estágio de desenvolvimento 
mais adiantado, a resposta de trabalho ao aumento de salário é 
positiva, ou seja, um aumento de salário implica em maior quan
tidade de trabalho ofertada. Torna-se negativa outra vez nos últi
mos estágios de desenvolvimento . 

A hipótese de Tang é incorporada no modelo . Presume-se que 
as famílias, baseado em informações das quais o modelo será esti
mado, estejam num estágio intermediário de desenvolvimento. 
Por isto assume-se o efeito-renda como positivo. 

Ó Q8 f 
--- > O, que implica que 

--- > O desta fOl'ma, u rn aumento em V 
ÕV 

(terra e itens de capital com ela relacionados) conduzirá a 
um aumento na quantidade de trabalho ofertada à fazenda pelo 
agricultor e sua família. 

~as condições do modelo é possível mostrar que um aumento 
em L levará também a um aumento da quantidade de trabalho 
suprida pelo agricultor e sua família às atividades agrícolas. Con

õ Q"f 
seqüentemente, > O 

-
õL 
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Por hipótese foi eliminada a possibilidade de se ter X · :I L. 

mas que é perfeitamente viável . Neste caso Q"r se toma uma 
função dicotômica: 

I 11 ' k Jr..o . D se Q"r< L 
Q"r = I. L 1= se -Qor = L 

Esse aspecto será levado em conta na formulação do modelo 
econométrico. 

lIma explicação econômica para a mobilidade de ct'rtos recursos 

o modelo desenvolvido depende crucialmente do fato de que 
o chefe de família não considera as oportunidades oferecidas pelo 
mercado de trabalho. Ou seja, que o mercado de trabalho não lhe 
é relevante quando distribui o seu tempo e de sua família entre 
lazer e trabalho. Isto é possível se não existir mercado de traba
lho, hipótese pouco plausível nas condições brasileiras. Ou, então, 
se o mercado de trabalho possuir características especiais que 
levem ao chefe de família não considerá-lo, quando estiver pla
uejando o uso de seu tempo e de sua família. 

A teoria que explica por que certos recursos são fixos, desen
volvida por Glenn Johnson (Glenn Johnson, 1955, 1956, 1961) e 
seus colegas (Johnson, 1972), (OI, 1962) e (Warren, 1962), fornece 
uma explicação por que o agricultor pode considerar o mercado de 
trabalho como não relevante para o seu processo de decisão. 

Uma versão simplificada da teoria será apresentada. O leitor 
interessado em aprofundar-se pode consultar as referências acima 
mencionadas . 

A teoria pode ser explicada com auxílio do Gráfico 2. O gráfico 
apresenta a curva de valor da produtividade marginal do recurso, 
juntamente com duas linhas que mostram o preço pelo qual os 
serviços do recurso podem ser adquiridos e o preço pelo qual podem 
ser vendidos. A hipótese básica da teoria é que há uma diver
gência nítida entre estes doís preços com o preço de aquisição 
maior do que o preço de venda. 

Se o estoque existente do recurso for tal que o valor da pro
dutividade marginal do recurso esteja entre o custo de aquisição 
e valor de venda, a firma não terá nenhum incentivo de expandir 
ou de diminuir o uso do recurso. Ponto A, no diagrama 2, mostra 
Cf ta situação. O custo de uma unidade adicional é maior que sua 
contribuição à renda. Por outro lado, não há incentivo de reduzir 
o estoque porque o recurso vale mais no seu uso atual do que po
deria ser obtido pela sua 'lenda. 
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CUSTO DE AQUISIÇAo 

VALOR DE VENDA 

,VALOR DA P RODUTIVI DADE 
VPM) MARGINAL ( 

B A C 

QUANTI DADE 

GRAFICO 2 - Custo de aqutsição, valor de venda e curva do valor da 
produtividade marginal (V. P. M . ) 

Observe que, se a diferença entre o custo de aquisição e o valor 
de venda for grande, o recurso será fixo num intervalo maior de 
mudanças econômicas, ou seja, o intervalo BC é função da dife
rença entre estes dois valores, outras coisas constantes. Por 
exemplo, se o preço do produto se modifica, deslocamentos subs
tanciais da curva VRM podem ser necessários antes que a firma 
sinta-se incentivada para reajustar o uso do recurso. Semelhante
mente, as condições do mercado de fatores precisam alterar-se 
substancialmente para se tornarem relevantes à firma. 

É possível usar essa teoria para explicar por que o mercado 
de trabalho não é relevante ao processo de decisão do agricultor. 

Considerando-se o complexo família-estabelecimento, pode-se 
examinar as razões por que trabalho pode ser um recurso fixo, no 
sentido discutido acima. Nas regiões onde predomina a agricul
tura de subsistência, as oportunidades de educação e grau de esco
laridade são muito baixos. Conseqüentemente acesso a. mercado 
de trabalho mais amplo é bastante limitado. É bem possível que 
as habilidades adquiridas no trabalho da fazenda tornem o traba
lho do agricultor e sua família mais produtivo no estabelecimento 
do que o salário que receberia fora dele. Quando custos de viagem 
são adicionados e a incerteza de obter emprego é considerada, o 
valor esperado para o salário do trabalho fora do estabelecimento 
torna-se baixo, principalmente se desemprego for alto entre mão
de-obra não qualificada. 

Condições semelhantes podem tornar o custo de aquisição de 
trabalho bastante elevado. Despesas de transportes precisam ser 
consideradas se o trabalhador é transportado de longa distância, 
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Oll se transporte para o estabelecimento é oferecido: Se_ o traba
lhador mora no estabelecimento, as despesas de habltaçao devem 
ser adicionadas ao seu salário. Treinamento em serviço pode ser 
necessário e como as possibilidades de o trabalhador deixar em
prego são grandes depois de treinado, o agricultor pode não querer 
fazer investimentos em treinamento. 

Dadas as inerentes dificuldades de avaliar a produtividade do 
trabalho, o agricultor pode avaliá-la como sendo bastante baixa. 
Se a legislação trabalhista dificulta a demissão, o risco de con
tratar trabalho torna-se bastante elevado. Finalmente o custo de 
gupervisão do trabalho assalariado é elevado, trazendo como con
seqüência uma preferência acentuada pela mã~de-obra familiar, 
que é controlada em função dos laços de parentesco. 

Outra razão por que o agricultor não contrata trabalho é que 
está sujeito a fortes limitações internas ou externas para uso de 
crédito. Nestas circunstâncias não tem condições de fazer os in
vestimentos necessários, mesmo que isto ·lhe conviesse econômica
mente. É interessante notar que neste caso as imperfeições do 
mercado de capital conduzem a imperfeições no mercado de tra
balho. Estas imperfeições acabam por tornar o custo de aquisiçã() 
do trabalho superior a sua produtividade marginal, e esta supe. 
rior ao salário alternativo do agricultor e sua família. 

Desde que as condições do mercado de trabalho sejam como 
as descritas acima, este tem pequena relevância para explicar a 
variação da quantidade de trabalho usada no estabelecimento 
pelo menos dentro de uma amplitude razoavelmente grande, que 
evidentemente depende da diferença entre os custos de aquisição 
e valor de venda. Conseqüentemente, pode-se justificar o processo 
de maximização em um estágio, mesmo quando o mercado de 
trabalho esteja funcionando de alguma maneira. 

o Modelo Econométrico 

O ~o?elo eco~ométrico que é compatível com a teoria exposta 
s as hIpoteses feItas sobre o mundo real é bastante simples. 
Contém apenas uma equação que descreve a quantidade de tra
balho ofertada às atividades do estabelecimento pelo agricultor e 
sua fa~ília. C~mo :n~o e~iste uma medida disponível para X:! * , 
esta varIável nao fOI rnclUlda no modelo. Por outro lado incluiu-se 
uma variável destinada a medir o efeito da educação 'por razões 
que serão dadas porteriormente. ' 
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u: é termo do erro. Assume-se que satisfaz as propriedades 
usualmente mencionadas na literatura econométrica 

-
D: variável dicotômica: D J 1 Se Q 'r = 

• 

t 3 se Q "r < L 
L 

E: representa educação. As demais variáveis já são conhecidas. 
Posteriormente explicar-se-á como foram medidas. O mode:o foi 
estimado na forma logarítmica. Os sinais hipotetizados para os 
coeficientes são: ao 4= 0; ai > o; az > o; a3 < o; a i ' o 

A Variável Educação (E) 

O modelo econômico, explicitamente, não reconhece c.t. impor
tância da variável educação para explicar variações na quanti 
dade de mão-de-obra ofertada às atividades do estabelecimento 
pelo agricultor e sua família. 

Essa importância ficou, contudo, implicitamente reconhecida 
ao se discutir a teoria de Glenn Johnson. Além do mais é uma 
variável importante do ponto de vista de política agrícola, e no 
estudo de Gisser (Gisser, 1965) sobre o mercado de trabalho da 
agricultura americana comportou-se relativamente bem do ponto 
de vista econométrico. 

O argumento usual é que um aumento da educação da força 
de trabalho agrícola reduz a quantidade de trabalho ofertada à 
agricultura, outras coisas constantes. A idéia central é que os 
trabalhadores ficam presos às atividades agrícolas em parte 
porque a escolaridade é baixa no setor rural. Um aumento da 
escolaridade nas áreas rurais abrem os horizontes para.. os agri
eultores, possibilitando-Ihes melhores condições para competir 
vantajosamente por emprego em outros setores da economia. 
Conseqüentemente aumenta a taxa de migração para o setor ur
bano, ou mesmo a taxa de migração de uma área rural para outra. 
Por está razão, admitiu-se que o coeficiente da variável educa
ção (7) tenha sinal negativo. 

Por outro lado se for possível assumir que para o agricultor 
de subsistência as motivações para o trabalho compensam o sacri
fício feito (ou desutilidade do trabalho), então lazer pode não ter 
nenhuma relevância como variável na função de utilidade. Neste 
caso a maximização da função de utilidade é equivalente à maxi
mização de M 'f (L,V) sujeito a L < L, redundando em que a 
produtividade marginal do trabalho será nula. 

Nesse caso a função Q f descreve a quantidade de trabalho 
demandada pelas atividades agrícolas. Como foi anotado por 
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Gisser, deve-se esperar um sinal positivo para a variável E na equa
cão da demanda. Conseqüentemente a inclusão da variável edu
éação pode esclarecer alguma coisa sobre o processo de maximi
zação seguido pelo agricultor e sua família. 

Resultados Estatísticos e Implicações Econômicas 

Em 1963 e 1964 a Fundação Getúlio Vargas realizou uma 
pesquisa por amostragem que cobriu 7 estados. Os dados foram 
coletados de tal forma a referirem-se ao ano de 1963. Cerca de 
2.000 questionários daqueles estados foram usados na pesquisa 
de Alves (Alves, 1972) (";). 

Os dados foram agregados tomando como base a região mi
Cl o-homogênea. Em certos casos foi necessário considerarem
SE.' até três micro-regiões homogêneas com base da agregação. 
O motivo para isto foi reduzir um pouco a variação que existe 
entre cada estabelecimento. 

Depois da agregação o dado foi dividido pelo nÚmero corres
pondente de estabelecimentos, a fim de manter as informações em 
termos do estabelecimento. 

Como se viu, não se espera que os agricultores de subsistên
cia contratem trabalho. Baseando-se nisto, dividiu-se o grupo de 
estabelecimentos em dois grupos, os que não contratam trabalho 
(agricultor de subsistência) e os que contratam trabalho (agri
cultor comercial). Aquele grupo foi usado para estimar o modelo. 

A amostra cobriu sete estados, que foram agrupados em 4 
grupos para fins de análise. 

Grupo 1 Pernambuco e Ceará. Representam o Nordeste, 
t!rea de renda per capita baixa. 

Grupo 2 Minas Gerais e Espírito Santo, na região Sudeste, 
fortemente influenciados pelos complexos industriais de São 
Paulo e Guanabara. 

Grupo 3 São Paulo, pertence também à região Sudeste, 
para representar o estado mais industrializado, com a maior 
renda per capita, e com um setor agrícola que se moderniza 
rapidamente. 

, ~:upo 4 Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pertencem 
a regIa o Sul, com economia baseada essencialmente na agricultu-
1 a, embora o setor industrial destes dois estados se esteja expan
cIindi rapidamente. 

(6) Para m~is detalhes sobre a amostragem e os questionários, veja 
Alves (Alves, 197,2) . 
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As variáveis foram medidas como se segue: 

total de homens equivalentes, por ano, usados nas ati
vidades agrícolas. 

V valor bruto do inventário, em Cr$. É a soma do valor da 
terra, culturas permanentes, benfeitorias e equipamentos 

• • e arumals. -L é medida para o máximo de trabalho fisiologicamente 

• 

• 

• 

possível. 
determinou-se primeiramente o número de homens-equi
valentes para a família. 
os dias de trabalho do ano foram contados. 
os números de dias de trabalho foram multiplicadO& 
pelos números de homens-equivalentes, obtendo-se mIm -medida de L. 

E educacão foi medida em termos da escolaridade do chefe -de família da seguinte forma: 

anal fabeto ........... , . . . . . . . . . . . . . 1 
primário incompleto ................ 2 
primário completo . .................. 3 
ginásio e científico (ou equivalentes) 4 
cursos técnicos ...................... 5 
curso superior ...................... 6 

Pode-se observar que a escala não discrimina dentro de carla 
grupo procedimento que foi seguido por falta de informações no 
questionário, mas que pode ser justificado em termos de grande 
variabilidade na qualidade da educação fOI'mal brasileira. 

D variável dicotômica, medida como já se indicou. Sua 
função é permitir juntar a função dicotômica numa única para 
fins de estimação. 

Os resultados estatísticos aparecem nas tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. 
Suportam razoavelmente bem o modelo. Excetuando Pernambuco 
e Ceará (grupo 1) os coeficientes de determinação são muito ele
vados, indicando que o modelo se ajustou bem aos dados. 

-O suporte estatístico para a variável L é razoavelmente bom. 
G sinal do coeficiente é o indicado pela teoria e foi estatistica
mente diferente de zero pelo menos ao nível de 5 % nos quatro 
grupos de estados. Excetuando-se Pernambuco e Ceará, o coefi
ciente varia muito pouco de um grupo de estado para outro. 

Outra variável que se destacou foi educação (E), que teve o 
coeficiente diferente de zero ao nível de 1 % de probabilidade no 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o coeficiente maior que o 



desvio-padrão em dois outros ~~dos. É interessa;n'te notar que a 
exceção de Minas Gerais e Esp~to San~ o coeflciente desta va-
riável sempre apareceu com o smal positivo. . . 

A VAriável mais fraca do modelo foi V (Valor do mventáno) . 
Apareceu com sinal incorreto em Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Nos outros estados apareceu com o sinal especificado no 
modelo sem contudo atingir o nivel de 5% de siguificância. Em 
Minas Gerais e Espírito Santo esteve próximo de ser significante 
ao nível de 10%. Nos outros grupos de estados os coeficientes desta 
variável foram menores que o desvio-padrão. 

A variável (D) apareceu com coeficiente signíficantemente 
diferente de Q somente em São Paulo. Os sinais dos coeficientes 
estão de acordo com o que foi especificado exceto para Pemam
huco e Ceará. 

A não obtenção de coeficientes estatisticamente sigllificante~ 
para V pode ser atribuído ao fato de que o sinal do efeito-renda 
varia de unidade para unidade da amostra, resultando em peque
nos valores para o coeficiente em questão, como conseqüência. A 
maneira como foi medida a variável (V), a não inclusão de variáveis 
que levassem em consideração a variação nos preços dos produtos 
e ins1!mos estão também entre as outras possiveis causas. 
Inter-correlação entre Educação (E) e valor do Inventário (V) 
pode ter sido outro problema. 

Como a variável D só foi significante em São Paulo, resol
veu-se, para os outros grupos de estados, estimar o modelo com 
a mesma ausente. A modificação essencial ocorreu na variável (E) 
que se tornou estatisticamente significante ao nível de 19'0 de 
probabilidade em Minas Gerais e Espirito Santo, e mudou de sinal 
err. Pernambuco e Ceará, mas sem atingir o nivel de 10 % de pro
babilidade. Os resultados estatísticos da variável V permanece
ram inalteradcs, exceto em Minas Gerais e Espírito Santo onde 
esta variável atingiu o nível de 170 de signíficância. Também não 
houv~ mudanças substanciais nos coeficientes da variável L. 
A Tabela 6 relata, simpl1ficadamente, estes resultados. 

O modelo foi também estimado com dados dos estabelecimen
tos que usam trabalho assalariado, visando a um teste alternativo. 
Ü6 resultados estatísticos foram extremamente pobres, o que de 
cert~ ~a~eira .representa um suporte adicional para o modelo de 
subslStencla, Visto ter falhado onde se esperava por isto. 
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TABU,A 1 

Resultados estatísticos para o setor de subsistência, grupos de estados, R ', F (e graus de liberdade), termo 
constante, coelfciente de regressão, desvio-padrão e valores de t 

CoeI, (Ü re-
gressão (1) 

Grupos de Valores de Termo 
constante Desvio-Pa-

Estados Rl F e graus de drão (2) 

liberdade 
(a) Valores 

. de t (3) 

-

Pernambuco e 1 
Ceará 0,56 4,44· (4,14) 0,27 2 

\ 3 
- . -

Minas Gerais 1 
Espírito 0,98 128,62· • (4,11 ) 0,31 2 
Santo 3 

I 
São Paulo 0.99 , 

340,11· • (4',17) 0,14 2 
3 

- -- . . 
, 
. 

Rio Grande do 
. 

1 
Sul e Santa 0,94 53 98' • (4 14) I , " 0,06 2 
Catarina I 3 

, , I 
(a) O modelo foi estimado na forma logarítmica, bl\se 10 . 
(.) Signiflca coeficiente significante ao nível de 5% . 
( •• ) Significa coeficiente significante ao nlvel de 1 % . 

Variáveis 

, 
, , 

, 

V E L D 

-

0,1687 0,0070 0,6078 0,2322 
0,1865 0,4002 0,2591 ' 0,5811 
0,9047 0,0174 2,3451 0,3995 

- -
0,11)15 0,1456 0,9210 0,0545 
0,1004 0,0845 0,0846 0,1007 
1,6090 --1 ,7238 10,8922' , 0,5417 

- -
0,0175 0,1106 0,9108 0,1779 
0,0283 

\ 

I 0,0720 0,0680 0,0486 
0,6193 1,5349 I 13,3941' , -3,6559' , 

0,0131 0,4436 0,9575 0,1850 
0,0601 0,1395 0,0866 0,1222 
0,2184 3,1789' • 11 0592' • , 1,5128 , 

2 E 



TABELA 2 

Coeficientes de correlação - Estados de Pernambuco e Cearei. 

Varieiveis Q r' D E V L 
• 

I I --

r- I 0.3059 0,3269 0,4147 0,7221 , 

D 1 0,4007 0,2911 0,4646 

E 1 0.7451 0.3135 

V 1 0.3422 
, 
• -- I L I 

TABELA 3 

Coeficientes de correlação - Estados de Minas Gerais e Espirito Santo 

--
Varieiveis Q r' D E V L 

, 

Q,' 1 0.3413 0,4860 0,7145 0,9772 , 

D 1 0,3605 , 0,0992 0,4720 

E 1 0,6799 0,5411 

V 1 0,6552 

L 1 
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TABf:l.A 4 

Coeftcieni~s de correlação - Estado de São Paulo 

• 

Variãveis Qc' D E V L 

Q r' 1 0,4663 0,9204 0,4436 0.9848 

D 1 0.3530 0.1277 05465 

E 1 0.5426 0 .8924 

V 1 0.4025 

L 1 

TABELA 5 

Coeficientes de correlação - Estados do Rio G . do S1LI e Santa Ca ta rina 

• 

Variáveis Qr' D E V L 

..:.. • 

Qr' 1 - 0.1925 0.5951 0.5552 09391 

D 1 0.0358 - 0.1569 0.1276 

E 1 0.5975 0.4224 

V 1 0.48í4 

L 1 
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TABELA 6 

Resultados estatísticos do modelo do setor de subsistência para os grupos de estados 1, 2, 4, variável D omitida , 
Grupos de estados, R 2, F (e graus de liberdade) termo constante e coeficientes d e r egressão 

Valores de F Termo cons-
Grupos de Estados R~~ e graus de tante (a) 

liberdade 

Pernambuco e 
Ceará 0,55 6,22' ' (8,13) 0,221 

Minas Gerais e 
Espírito Santo 0,98 27500" (3,12\ 0,363 

Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina 0,93 66,24" (3,15) 0.099 

(a) Modelo estimado na forma logarítmica, base 10. 
( , , ) Significa coeficiente estatisticamente significante ao nível de 1 % de 
probabilidade. 

, 

Coeficientes de -r egressao 

-
V E L 

0,1580 0,0645 0,6788' , 

, 

0,2054' , 0,1764' , 0,8858' , 

0,0039 0,4060' , 09696' , , 



Como se viu, a variável mais forte do modelo foi L. O coefi· 
ciente de correlação simples entre esta variável e a quantidade 
de trabalho usada no estabelecimento é basta.nte alto e, portanto, 
variação nesta variável pode explicar a maior parte da variação 
na variável dependente, mesmo que fosse a única variável do mo
delo. Os dados indicam que o chefe de familia está usando todo 
trabalho disponível nas atividades do estabelecimento. Conseqüen
lemente, pouco tempo é deixado para outras atividades, inclusive 
lazer. 

As elasticidades mostram também que qualquer incremento 
no estoque de trabalho será em grflllde parte usado nas atividades 
agrícolas. Estas elasticidades variam de 0,61 (Pernambuco e 
Ceará) a 0,96, no Sul. Significam que se a quantidade disponivel 
de trabalho familiar for aumentada de 10 %, por exemplo, o uso 
dE: trabaiho nas atividades do estabelecimento aumentaria de 6,10/<) 
no Nordeste e 9,6% no Sul. Excetuando-se Pernambuco e Ceará, 
a resposta dos diversos grupos de estados muito se assemelha. 

Educação parece ser uma importante variável em Santa 
Catarina e Rio Gra.nde do Sul, e, em parte, em Minas Gerais e 
Espírito Santo. Para os dois estados do Nordeste, o coeficiente 
estimado é próximo de zero, e em São Paulo não é estatistica
mente diferente de O, mesmo ao nivel de 10 % de probabilidade. 

O coeficiente negativo para Minas Gerais e Espírito Santo é 
consistente com o fato de que estes estados têm aSlJistido a grande 
parte de sua população migrar para outros estados, principalmente 
depois da Segunda Guerra. Se esta migração é desejável como 
objetivo político, então os resultados estatísticos indicam que 
melhoramento das oportunidades de educação no meio rural pode 
Gentribuir para se atingir este objetivo nos dois estados em 
questão. • 

O coeficiente positivo para Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul e para São Paulo (caso se adnúta diferente de O) indica 
que o efeito da educação é aumentar o emprego na agricultura. 
Sugere isto que a educação pode aumentar a produtividade do 
trabalho nas atividades do estabelecimento agrícola. Uma obser
vação que torna esta afhmativa plausível é que existe . maior 
adoção e disponibilidade de tecnologia no Centro-Sul do país. Se 
a educação da força de trabalho é complementar com a geração 
e adoção de nova tecnologia, então, ela pode aumentar o nível de 
emprego, particularmente se nova tecnologia é do tipo biológica 
como novas variedades, fertilizantes e melhores prãticas culturais: 
De um modo geral a tecnologia do tipo biológico é que é a mais 
difundida no Centro-Sul e não a do tipo mecânico, que provavel
mente tem efeito direto em economizar trabalho. 
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A última variável a ser discutida é valor do inventário. Os 
resultados estatísticos foram, como se viu, muito fracos, que limi
tam seriamente o valor das conclusões que se possa inferir dos 
coeficientes da mesma. 

Entretanto, se a não obtenção de coeficientes estatisticamen
t.e significantes de V puder ser atribuída à variação de sinal do 
efeito-renda de unidade amostrai para unidade amostrai , is to pode 
ser um suporte adicional para a hipótese de Tang (Tang, 1959) 
que postulou uma curva de oferta na forma de um S. 

Finalmente, os resultados esta tíst icos suportam de uma certa 
maneira a teoria de Glenn Johnson . A habilidade das variáveis 
mcluídas de explicar o nível de emprego na agricultura é indica
tivo da existência de imperfeições no mercado de trabalho, pos
tulado básico da teoria de Glenn Johnson. 

Se realmente trabalho está preso à agricultura por causa das 
imperfeições de mercado, algumas implicações para política agrí
cola naturalmente seguem. Ganhos no bem-estar da população 
1"111 ai (pelo menos dos agricultores de subsistência) podem ser 
obtidos, reduzindo-se as imperfeições do mercado de trabalho (e 
conforme o caso de capital). Recomendações mais definitivas re
querem pesquisa adicional que identificasse a natureza das im
perfeições. Mas, políticos, como aumento das oportunidades de 
educação, que abre novos horizontes para o homem do campo, 
é uma possível medida. Se parte das imperfeições está ligada a 
problemas de entrada e saída do mercado de trabalho não agrí
cola, estas também devem ser reduzidas ou eliminadas. 
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A INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E EDUCAÇAO 
PARA A AGRICULTURA 

A pesquisa empirica tem demonstnl.do que a educação 
e a pesquisa podem representar importantes fatôres para o 
aumento do nivel de produtividade no setor agrícola da eco
nomia de mo pais (1). Isto tem sido mostrado mais clara
mente no caso dos Estados Unidos, onde mna principal par
cela do aumento do produto do setor de agricultura no perio
do de após-guerra é explicado não pelo aumento no uso de 
insumos convencionais, mas sim por mudanças na qualidade 
dos insumos (principalmente mão-de obra) e pelas despesas 
em pesquisa (2). A contribuição da pesquisa foi mostrada 
mais especificamente pelas altas taxas de retômo das in0-
vações bem sucedidas mais de 700 por-cento no milho 
híbrido nos Unidos e as altas ta.xas de retômo 
dos investimentos em educação (8). 

Por estas razões passamos em revista a infr~strutura 
de pesquisa e educação, que estâ a serviço da agricultura 
brasileira. A análise se concentra na educação, pesquisa e 
extensão, na integração das três e na disponibilidade das insti-

(1) Veja Zvi GriUches, "The Sources of Measured Productivity 
Growth: United States Agriculture, 1940-1960", The Journal 01 Poli
'tical Economy, vol. 7l, n.o 4 (agõsto 1963) págs. 331-362 e 
Expenditures, Education and the Aggregate Agricultural Production 
Function" American Eccmomic Review, 54 (dez. 1964), págs. 967-978. 

(2) GriUches, ibid. 
(3) O artigo da A!i:R preparado por Grillches (nota 1) propor

dona estimativa das taxas de retômo social para a educação e 
pesquisa. T. W. Schultz sumariou O conhecimento atual das taxu 
de retômo social dos investimentos em pesquisa em "The Allocation 
of Resources to Research", "Univers1ty of Chicago, Agricultura! 
Economics Papers", n.o 68: 16 (dezembro 1968). Trabalho anterior 
8Ôbre a economia da educação pode ser encontradC' em T W. 
Schultz, The Eccmomtc Value 01 Educattcm (New York: Columbia 
University Press, 1963) e Gary Becker, Human Capital (New Yprk. 
Colo Univ. Press, 1964). 
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tuiçóes de pesquisa econômica, para proporcionar uma base 
<la política econômica racional . 

.o SISTEMA EDUCACIONAL 

Como mn pa.i.s, o Brasil não tem dado pleno I'econheci· 
mento à contribuição que a educação ou melhoria na quaU· 
dade do seu povo podem dar para conseguir uma taxa mais 
rápida de desenvolvimento econômico. f4.>dstem deficiências 
tanto no nível de investimento no seu povo, como no 
<le educação proporcionada. Uma ênfase .relativamente 
tem sido dada ao direito, medicina e letras, e relativamente 
menor à ciência e tecnologia. O nível do educa.-
donal tem sido bastante baixo para a como um 
todo, porém mais que iSso, tem havido UIl1 sério desequllibrio 
-entre os setores rural e urbano, com o primeirc> saindo muito 
pior do que o outro. 

Alguns Aspectos Gerais do Sistema Educacional no Brasil 

A educação formal no Brasil tem sido fortemente in· 
fluenciada por tradições européias. Históricamente, ela teve 
uma gI'ande orientação profissional, com pouca ênfase na 
tecnologia, ciência, ou na preparação de estudantes pata 1] lUa 
sociedade industrial moderna. Essa ênfase tem mudado bl\S
tante nos últimos anos, porém, as tradições do são 
ainda hoje bastante . 

A estrutura do sistema formal de ensino é a seguinte: 

1 . Primário - 5 anos 
2. Ginasial 4 anos 
3. Colegial 3 anos 
4. Superior 4 ou 5 anos. 

De fOlIna algu ma o sistema é unifOl'Ule. Em alguns 
locais a escola primária pode abranger 4 ou 6 anos,con
traste com os 5 anos, COIU ajustamento nos 
níveis mais altos. 

Essa estrutura de educação formal tem sido, histórica.
mente, a rota para se entrar nas universidades. Entretanto, 
no ruvel colegial, existem escolas vocacionais que prepuarn 
~tudantes para o trabalho, ao invés de para a universidade. 

escolas vocacionaJs são bàsicamente de três tipos: 



escolas comerciais, norlOais e agrotécnicas. Embora em de
tel1ninada época elas tenham representado programas COIl

clusivos, os seus formandos podem atualmente ingressar nas 
universjdades, desde que passem no vestibular . 

A escolaridade nã,o é de modo algum universal no Brasil. 
embora os quatro anos da escola primária sejam obrigatórios 
por lei, iniciando-se aos 7 a,nos de idade. A educação é dada 
principalmente através de um sistema, de escolas públicas, 
embora existam escolas pat'ticulares e paroquiais em todos os 
níveis. Do' o para a frente até a superior, a. 
matrícula é conseguida atra"és de exames de seleção. Devido, 
ao mímero de candidatos geralmente muito maior do 
que o nÍlmero de vagas, a competição é muito acirrada, e 
o vestibular é u ma experiência trau mática nas vidas de 
muitos brasileiros. No nível universitário, muitas 
escolas têm cu. 80S de 1 ano especialmente para preparo dM 
estudantes para o exame de seleÇão. ".rn alguns casos êstes 
exa mes são r~tidos duas e até três vêzes pelos estudantes 
mais persistentes. 

A falta de professõres qualificados em todos os níveis é 
um problema sério no Brasil. Os professõres para o ensino 
primário, em geral, são egressos de escolas norma's que 
são de nível secundário treinamento que proporcionam. 
Os professõres para os e colégios devem se,r treinar 
dc;>s em faculdades de porém, geralmente, êste não 
é o caso. Não tem havido formandos em nÍlrnero suficiente 
, 

para atender às necessidades, bem como os salários não têm 
sido suficientemente altos para atra.ir os graduados para a. 
profissão. Como resultado, estima·se que até 90 por-cento dos 
professõres dêste nível sejam advogados, médicos e outros 
grupos profissionais que passaram por um exame de licen
ciamento e são professôres em regime de tempo parcial. 

O ensino primário é proporciollado gratuitamente pela 
Govêrno nas áreas onde exIstem escolas. Entretanto, o en
sino secundário é muito caTO para o estudante, resultando 
que, comumente, apenas as classes de renda mais alta têm 
condições de prosseguir. Uma vez atingido o nível univer
sitário, a educação é em geral gratuita. AI; taxas, morad~ 
habitação e livros são gratuitos ou com custos pequenos. 

Entretanto, têm sido feitas tentativas nos últimos anos 
para que os estudantes universitários assumam uma parcela.. 
ma.ior dos seus custos educacionais. 

O Brasil tem conseguido multo progresso em propor
cionar maiores oportunidades educacionais. Entretanto, resta. 
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muito a ser feito, principalmente nas áreas rur~is. A rápida 
taxa de crescimento populacional torna a magnItude do pro
blema educacional muito grande. 

A evolução do nível gera! de matrícula no período de 
após-guerra está mostrada na Tabela lo Antes de 1965 a 
matrícula vinha gradativamente aumentando em todos os 
níveis, com exceção do treinamento pós-graduado. 

Tabela 1 
EVOLUCAO DA SITUA('AO GERAL DE MATRfCI;LAS :SAS ESCOLAS (') 

1947-&5 

Primário Médio Supe rior Total 
t"niversld'd~ PÓS-Graduado 

1947 4.275.973 443.100 - - 30.715 
4.644.966 467.260 34 .5H . 1948 - -• 

1949 4.766.387 495.873 - - 37 .584 
1950 5.059 .977 538. 346 - - 44.097 
1951 5.283.768 579.518 - - 45.803 
1952 5.398.050 618 .049 - - 52.578 
195.3 5.564 . ~48 681.258 - - 63 .563 
1954 5.890.014 742.8&9 - - 69.966 
1955 6.131.029 806.553 - 73.575 
1956 6.674.830 867.131 - - 77.604 
1957 6.860.983 942 .394 - - 81.991 
1958 7 .363.750 1.032.795 64.794 1 .571 86.365 
1959 7 .613.456 1.106.504 88.684 2 .199 90.883 
1960 7.917.450 1.224.485 94 .185 2 .547 96.732 
J961 8.211.161 1. 345 .892 101.924 2.689 104.613 
1962 8.942.182 1. 515 .834 107.963 2.529 110.492 
1963 - 1. 719.589 124.214 2.191 126.406 
1964 - 1.892.724 142.386 1.895 144.281 
1965 - 2.154.430 155.781 - -

(a) A matricula geral é aquela registrada até o fim do primeiro semestre. 
Fonte: Serviço de Estatiltlea da Edueeção e Cultura (SEEC). Ministério da Edu
~ e Cultura. 

A magnitude da tarefa que ainda resta a fazer pode ser 
vista na Tabela 2, que apresenta dados sôbre o percentual 
dos gmpos de idade entre 7-11 anos e 12-14 anos que fre
qüentavam a escola em 1964. Os dados indicam que apenas 
dois têrços dos estudantes dêstes grupos etários estavam 
matriculados naquela época. (Ao avaliar os dados da Tabela 
2. parece inviável que a percentagem de estudantes matri

culados no grupo etário de 12-14 anos tivesse sido maior do 
que o grupo de 7-11 anos. Seria fácil imaginar-se que o 
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número de desistências tivesse reduzido esta percentageill. 
Dois fatôres parecem explicar as anomalias da tabela. Pri
meiro, os dados refletem a idade avançada com que as crian
ças começam a estudar no Brasil. Segundo, há evidência 
de que houve uma sul>-contagem da população e as omissões 
deram-se justamente entre os que não freqüentavam a escola. 
~ste último deslise na contagem é o causador das taxas altas 
de matrículas na tabela. Os pontos salientados no texto não 
seriam, desta forma, a~terados, embora os problemas 
ser até mais sérios do que os dados mostram.) Além disto, 
verifica-se uma significativa diferença entre a população 
rural e a urbana, onde a primeira apresenta uma taxa de 
escolaridade muito mais baixa do que a segunda. A magni
tude do problema pode ser constatada no caso do NordeSte, 
onde apenas 37 por-cento da população rural do grupo et·á.rio 
7-11 estão matriculadas em escolas. A diferença na qualidade 
-das escolas das áreas nll·ais e urbanas torna ainda maior 
a discrepânda entre os dois setores. 

Os dados também mostram uma grande variação entre 
as regiões com relação à taxa de matricula. Esta vari~ção 
tende a ser maior no meio rural, e se se dispusesse de dados 
Estaduais, a variação seria até maior. 
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Tabela 2 

FEBCENTAGEM DOS GRUPOS ETARIOS SELECIONADOS MATRICULADOS 
EM ESCOLAS la) POR RKGUO, 1»61 

.,----------------

Brasil · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

Norte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nordeste ... . .... . ..... ~ .. . . 
Leste '" . . . .. . . .... ... .. .. . 
Su l . .. ... . . ...... . ... ... ... . 

·Centro-Oeete .. . ........ . . . . 

Brasil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Norte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Norde.te • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Leste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sul • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-Centro-Oeste • • • • • • • • • • • • • • • 

P t' re<:Dtarem de AluoOll 
de 1 • 11 aDOII ]\(atrlculadotl NO EIe:ol. 

ToUI Urbano (b) 

66,2 81. 3 

69.7 87.6 

á2.6 78.5 

66.6 79,5 

73.8 83, 4 

71.5 78,2 

I'ercenure"l de AJaD" 
de U a 14 • noe !\'[lltricl1l 'do8 em 

66,5 81,0 

74 .1 90.6 
57,7 81,7 
67,8 80.6 
69,3 79,9 
77,7 83,6 

Rllral (e) 

51 .5 

64,1 

37,3 
48,1 

&4,6 
61 ,1 

ElICol • 

51 .4 

58.4 
~,3 

60.8 
58,1 
56,4 

o(a) Estudantes matriculados em e.colas silo detlnldos como os Que estudam nas 
e.scol.... primárias e médias, ou Que recebem em casa educaçAo equivalente 
àQuela das e3colas e dada por uma peseoa capaz, com continuidade e obeer
vAnela de horários preestabelecldOl!. 

o(b) As áreas urbanas 8110 detlnldas como 3Quelas Que e.stll.o dentro doa limites 
legal. da cidade (sedes dos munlclplos) e de vilas (sedes de outro!! distritos 
do munlelplo). 

(c) Are .. rurais silo aQuelas tora do! limites acima. 
Fonte : Ceuo EIColar do Bra.n, Resultado! PrellmlDues, Vol. 1 e 2. 

Não existiam in fOI mações com os mesmos detalhes sôbre 
a escolaridade secundária. Entretanto, a Tabela 3 . propor
dona as estimativas do índice de escola.ridade no nível médio 
€m base total entre 1950 e 1960. Embora a matrícula nas 
€scolas médias tenha mais que dobrado de 1950 a 1960, isto 
aumentou a percentagem do grupo etário em escolas de 
apenas 6,6 por-cento, para 11,2 por-cento. Embora não hajam 
dados para mostrar, é geralmente reconhecida que a maior 
parte da educação de nível médio é propo:çcionada nas zonas 
urbanas. A população rural ou não tem escolas secundárias 
di~I)(miveis, ou tem que viajar para as cidades maiores para 
consegui-las . 
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Tabela 3 
INDI()E DE ESCOLARIDADE NAS ESCOLAS MeDUS, llNIO • 1860 

J"e1x· Et4.rta 12·18 ....................... . 
lfatrlculad08 em F.ecola •........... . ..... 
Indica de Escolaridade ................. . 

Fonte: 8!1:PlC 

8.166 .156 
538.346 

6.6% 

10.969.667 
1.2Zl.'~ 

11.2% 

A Tabela 4 mostra que o índice de escolaridade cai ainda. 
mais no nível universitário. Em 1960, apenas um pouco mais 
de 1 por-cento da população de 19 a 25 anos de idade fre
qüentava a universidade. Além disso, apenas uma parcela 
muito pequena dos estudantes estava nas e5colas de agrono
mia e veterinária (veja Tabela; 5). A deficiência de pessoal 
treinado para o setor agricola poae ser vista considera.ndo-se 
que mais de 50 por-cento da população a.inda traba.lham na 
agricultura, e que êste setor é um principal componente do
proouto nacional bruto. Embora as matrículas nas escolas 
de agronomia tenham aumentado bastante a partir de 1960· 
(veja adiante), o Brasil ainda está longe de ter o pessoal' 
treinado para desenvolver uma agricultura mo
derna. 

Tabela 4 
lNDlCE DE ESCOLAR"'ADE NAS ESCOLAS SUPEBJOBl!:S, lt1110 e 1J8O 

1850 1860 
------ --

ra.1x a Etária 19-25 .................•...... 7.069.783 ~.667.792 

Popuiaçl.o Escolar (bacharelato e além) ".097 96.73~ · 

Indlce de Escolaridade ................... 0.52% 1.11% 

-----------------------. Fonte: SUC 

Tabela 5 
lIATRICULA NAS lNSTITUI(;OES DE ENSINO SUPEBJOR, POR CAMPO, 1J8O. 

Campo --------Agricultura 
Belas Artea 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Clênclaa EconOmlc1 ., Admlnlatraçlo .•...•.•...•.•.•... 
Engenharia, Arquitetura. 'reu atine •.•..............• 
Advocacia ••........•.....••.••.• '" '" ..........• , .••.. 
Medicina, 'reu atin.s ........................... 0 ' 0 •••••••• 

FlI06otla, Clêncla.a, Letr"", EWllno ...•••......••.••••• 
Estatlstlca. Biblioteconomia, Cura0 de Museus e Artes 

Doméstica", ..............•••.•......•....•..•••.•..• 

Total ............................................ . 

Mdrfoul.a % do To.'. 

2.738 2.9 
2.813 3.1 
8.838 9.6 

12.669 13.5 
23.322 25.0 
19.372 20.8 
21.533 23.1 

0,7 

93.18l 100.0 

Fonte: H. R. W. Benjamin, c.Hlgher Educatlon In the American RepubllC8:', (Na ... 
York, McGraw-Hill, 1965). 
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o índice de gastos com a educação é tão importante 
quanto o número de pessoas em treinamento, pois indica a. 
taxa em que o país está investindo no seu povo. Embora 
não existam dados recentes, a Tabela 6 proporciona algumas 
jnformações sôbre as despesas para o qüinqüênio 1959-1963. 

~-!uDo 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tabela 6 

GASTOS NACIONAIS COM A EDUCAÇAO, POR NIVEL, 1959-l963 
(a P~8 de 1960) 

BII.HGES DE CRUZEIROS % DO TOTAL 

Prim'rio SecuDd'rio Superior Total Primirlo Secundário Superior 
, 

20.01 17.63 10.89 48.53 41.2 :16.4 22.4 
22.98 17.06 9.99 50.03 45.9 34.1 20.0 
30.83 16.06 11.36 68.25 52.9 27.6 19.6 
30.66 17,67 11.06 59.29 51.7 29 .6 18.7 
26.23 16.56 11.86 64 .65 48.0 30.3 21.7 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 

• 

100.0 
100.0 

~sses dados foram corrigidos de acôrdo com a mudança 
no nível de preços, e dessa forma mostram os gastos em 
têrmos reais. Talvez o ponto mais saliente seja o grande 
aumento de 1959 para 1961 20 por~ento e a redução 
que ocorreu em 1963. Apesar do fato dos gastos em têrmos 
correntes ter aumentado ràpidamente, a inflação era ainda 
maior e o resultado é que os gastos em têrmos reais dimi-, 
nUlram. 

Quando se reconhece que a população estava crescendo 
ràpidamente durante êsse penodo, principalmente a de crian
ças em idade escolar, torna-se claro que os gastos per capita 
no período baixaram significativamente. Isto, por certo, é 
um problema sério. 

Embora estas despesas em têrmos absolutos por si só 
sejam de interêsse, Jão pouca ou nenhuma indicação do 
tamanho relativo ao esfôrço que tem sido feito. Talvez isso 
seja mais fàcilmente observado relacionand<rSe os gastos 
com educação e o produto interno. ~tes números vão apre
sentados na Tabela 7. ~les mostram um quadro semelhante 
àquele proporcionadO pelos dados dos gastos. ~tes, em 
têrmos percentuais do produto intemo, aumentaram de 1959 
a 1961. Entretanto, de 1961 a 1963, decresceram quase ao 
nivel anterior, apesar do grande aumento no valor corrente 
dos gastos com educação. 
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Tabela 7 

PEB(JENTAGEM DOS GASTOS NACIONAIS OOM EDUOA(JAO EM 
PRODUTO INTERNO, 1969-1963 

Ano 

1969 
1960 
1961 
1962 
1963 

(BUh6e. de Cruselrol) 

Produto 
IDterno 

1 .761,60 
2.863,60 
8.522,00 
5,586,80 
9.847,00 

O ... tM Naelo.nels 

41,85 
68,90 

100,50 
147,90 
239,05 

2,38 
2,70 
~85 

US 
~.3 

o nível relativamente baixo dos gastos é motivo para 
sérias preocupações. Em várias reuniões internacionais, como 
as de Punta deI Este, Uruguai, Santiago, Chile, e Addis 
Ababa, Etiópia, foi recomendado aos países da América La
tina e Africa, fazer um esfôrço para aplicar recursos finan
ceiros na educação, num total equivalente a 4 por-cento do 
produto nacional. Conforme vai indicado na tabela, o Brasil 
estava longe de atingir êsse nível. Embora não existam d~dos 
precisos, não é provável que a situação tenha mudado até 
1968. A politica de contenção do período 1964-68 provocou 
cortes nos gastos federais em ql18se tôdas as atividades. 
Contudo, há alguma evidência em principios de 1969 de que 
o Govêrno esteja dando mais atenção à educação. 

Outras"infonuaçães sôbre o problema estão apresentadas 
na Tabela 8 que mostra o n\'Jmero de estudantes por mil 
habitantes em pa,ises selecionados da América Latina em 
1964. Dêstes, o Brasil tem a taxa mais baixa de escolaridade 
primária e o segundo nível mais baixo no ensino médio. 

Tabela 8 

NtlMEBO DE ESTUDANTES POR Mil. HABITANTES, PASSES SEJ,EClONAJ)()S 
DA AMltRICA I,"TINA, 

Ensino }ilm'rio Enlmo lIIMlo 

Brasil • • • • • • • • • • • • • • • 113 21 1 •• 
Venezuela · ...... .. " 165 29 4,4 
Argentina • •••••••••• 137 ao 9,0 
Colômbia • •••••••••• 132 21 2,1 
Equador . . . . . . . .1. . . . 142 19 2,4 

Fonte: SEEC 
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Embora não existam dados sôbre gastos com as popu
lações rural e urbana, pode-se tirar algumas conclusões sôbre 
esta relação a partir das estimativas per capita por estados 
(Tabela 9) . Sendo alguns estados mais agrícolas que outros, 
a informação por estados dá alguma noção dos gastos rela
tivos sôbre a população rural e urbana. 

~tes dados ilustram a enorme variação em base per 
capita, dos gastos com educação entre os vários estados. 
NotOriamente os Estados da Guanabara e São Paulo, que são· 
altamente urbanizados, estão muito acima dos demais, se
guidos de perto pelo Rio Grando do Sul, que é também 
bastante urbanizado. Os estados agrícolas de ba.ixa renda 
estão investindo muito menos nas suas populações. É até 
bem provável que se existissem dados sôbre gastos nas áreas 
rural e urbana, a discrepância fôsse maior do que a apon
tada pelos dados apresentados. 

Talvez a evidência mais saliente da diferença no pro
gresso educacional entre as áreas rurais e uroonas seja uma 
estimativa feita pela Organização dos Estados Americanos, 
em que mais de dois têrços das pessoas alfabetizadas do 
Brasil vivem nas áreas urbanas. Dado a tendência natural 
da população alfabetizada de emigrar Rara as zonas urbanas 
em busca de melhores empregos, isto provàvelmente exagera a 
diferença nas oportunidades educacionais disponíveis. Mas 
a discrepância é sugestiva. 
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Tabe 1 a 9 
O&STOS PER C&PITA ll/& I:DUC&CAO, POR ESTADOS, 

I'..t.dol 

Amazonas • • • • • • • • • • • 

P &rtl ...•......... •. . 
Maranhio .......... . 
Plaul .............. . 
Ceará .............. . 
Rio Grande do Nort& 
ParaJba ............ . 
Pernam buco ....... . 
Alacoaa ............ . 
Sergipe . o - o •••••••••• 

Bahia .............. . 
Minas Ge .... la ...... . 
Esplrlto S'nto ..... . 
Rio de Janeiro .... . 
Guanabara ....•... .. 
810 Paulo o ••••••••• 

ParanA ......... ..... . . 
Senta Catanna ..... 
Rio Grande do Sul . 

Mato Grollllo ....... . 
Goiia .... .......... . 

O •• t ... Federau. 
per c.plla 

(Cr$) 

101 
382 

62 
280 
190 
H9 
380 
llI6 
11M 
208 
m 
193 
lU 

6.658 
28 

146 
89 

354 
66 

113 

O .. t ... Esta4uab 
e JIlW11eJp.11 

per caplt. 
(Cr$) 

71 

.24 
242 
208 
261 
SIM 
666 
673 
478 

~.481 

740 

1.717 
730 
427 

Gut ... To'''. 
perewrpl$& 

(Cr$) 

Ma 
732 
IH 
162 
616 
.o. 
383 
50t 
398 
312 
489 
806 
8&9 
784 

6.137 
2.508 

986 
740 

2.aTJ 
426 
638 

F 

Fonte: Alpeetoe da Infl.cio b .... Uelr. e .u .. penpvetlv&I para 111611. M'<!IOciaçAo 
Nacional de Programacio EconOmlca e Social, .ANPES 1965; Estudos 
.ANPES. n .• 1. Rio de Janeiro). 

Ensino Superior da Agricultura 

Em 1968 o Brasil tinha 16 escolas de agronomia e 12 
de veterinária. A maior parte delas está localizada na região 
Centro-Sul e principalmente ao longo do litoral. Estas es
colas varia.m muito com rela.ção às fontes de auxilio e org!i-
nização acadêmica. A maioria depende de recursos federais, 
os quais até recentemente vinham do Ministério da Agricul
tura ou do Ministério da Educação e Cultura, (em 1967 
tôdas as escolas de agronomia que estavam subordinadas 
ao Ministério da Agritultura foram transferidas para o Mi
nistério da Educação e Cultura). Duas destas escolas a 
Universidade Rural de Minas Gerais, em Viçosa e a Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, 
São Paulo, recebiam as maiores parcelas de seus reC1lISOS 
financeiros dos governos estaduais, porém, a primeira já 
está recebendo ajuda federal. E até recentemente, a 
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Escola Superior de Agricultma em Lavras, Minas Gerais, 
era particular (anteriormente parte da Igrf~ja Presbite
riana, esta escola foi transferida para o Govêrno Federal 
há poucos anos, como parte da Universidade Federal de 
Minas Gerais, que f$tá localizada em Belo Horizonte. En
tretanto, a escola de agronomia permaneceu em Lavras). 
Sob o ponto de vista de organização, elas variaJI~ desde 
escolas autônomas, com pouca ou nenh1lma relaçao com 
escolas ou disciplinas básicas, até aquelas altamente integra
das, nas quais são dadas matérias básicas em outras escolas 
de uma universidade razoàvelmente moderna e integrada. 

Em 1968, as escolas de agronomia tinham mais de 5.000 
alunos matriculados e estavam formando cêrca de 1.000 agrô
nomos. Comparados com 1964, êsses dados representam um 
aumento de 35 por-<:ento nas matrículas e quase 100 por
cento nas conclusões do curso. 

Com algumas exceções de realce, as escolas de agronomia 
e veterinária não têm seguido as tendências da educação mo
derna. Elas têm sido marcadas por um sistema. de cátedras 
herdado da tradição européia, professõres de tempo parcial, 
estudantes de tempo parcial e rigidez cmlÍcular que não tem 
acompanhado as mudanças e que englobam muitos cursos e 
11 ma pesada carga de aulas teóricas. Pouco tempo sobra 
para o estudante se dedicar a algum trabalho independente. 

Os cursos tendem a ser quase exclusivamente teóricos, 
com pouco ou nenhum conteúdo prático. ~ste problema é 
agravado pelo fato de que a maioria dos estuda.ntes vem das 
cidades e tem pouca experiência dos problem:\S e necessida
des da agricultura. 

A relação professor-a1uno é muito alta (1 :4), compa
rada com a maioria dos países do mundo (U.S.A. 1:30~ 
Inglaterra 1: 12; Alemanha 1: 15). Mas, os currículos apre
sentam pouco contato com os atuais problemas da agricul
tura brasileira e os professôres, em geral, não são altamente 
treinad~. A ~anrle parcela de professôres em tempo parcial 
reduz o mcentIvo para desenvolver o conhecimento e habi
lidade próprios. 

. O desenvolvimento de 11m sistema educacional que con
SIste de cozyo docente e discente em tempo parcial, e escolas 
notufllas e urna. resposta a condições econômicas. O baixo 
valor dado à educação pela sociedade provoca o baixo nivel 
salarial dos profeSSôres. Ou custos de oportunidades de edu-
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cação para o estudante são bastante altos. O sistema de 
parcial, tanto com relação a professôres como estu~ 

dantes, acarreta 11m uso efetivo dos recursos, devido aos cus. 
tos e retornos relevantes. Induz muitas pessoas treinadas 
a proporcionar serviços de professôres, o que não aconte
ceria de outro modo, e facilita a matrícula de muitos estu
dantes, que de outra maneira não poderiam freqüentar as 
escolas . 

Por outro lado, a multiplicidade de empregos em muitos 
casos resulta num trabalho menos do que satisfatório, devida 
ao esfôrço dividido. Além do mais, a dependência das escolas 
pelos professôres em tempo parcial restringe grandemente 
o desenvolvimento da pesquisa com base na universidade. 

Os dados sôbre as condições dos cursos de agrononúa e 
veterinária estão apresentados na Tabela 10 o No início da 
década de 1940, as conclusões de cursos dêsses dois tipos de 
escolas chegavam até 7,8 por-cento do total daquelas de custos 
superiores. ~ste percentual diminuiu depois disto e tem per
manecido relativamente baixo até o presente. Nos últimos 
anos, o treinamento de engenheiros agronômos tem aumen
tado substancialmente, principalmente depois de 1961 (Ta
bela 11). Entretanto, considerado como uma parcela do 
treinamento universitário, provàvelmente não aumentou, 
pois o total das matrículas nas universidades também tem 
aumentado. 
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Tabela 10 

N'OMERO DE FORlIlADOS PELAS ESCOLAS DE AGRONOMIA E VETEB.IN4RIA, 
EM BELAÇAO AO TOTAL, 1940-1964 

E8cola. de 
Tot&l Pel'CeD.a&"em do 

Escolas de 
(1 + Z) toa! de fornl'do. ADo 

AgroDomla Veterbárl& 
ao ell8U1o 8uperlor 

~9(0 260 89 349 7.80 
19(1 141 58 199 4.90 
19(.3 143 78 221 6. Ti 
~9(3 198 79 277 6.14 
19« 188 38 226 4.16 
194ô 179 M 233 3.61 
~946 19( 36 230 3.66 
19(7 228 67 285 4.66 

1948 267 9:1 359 4.10 
1.9(9 229 66 284 3.68 
1960 171 61 232 2.78 
1961 237 63 300 3.31 

1963 266 86 351 3.64 
1963 233 la 347 3.07 
19M 190 119 309 2.66 

1956 274 146 420 3,08 

1966 260 128 378 2.66 

1967 236 16:1 398 2.66 

1968 325 163 488 3.24 
1969 300 140 440 2.70 
1960 336 139 474 2.88 
1961 410 176 586 3.21 
1962 8!H 144 638 2.92 
1963 474 160 634 3.35 
1964 548 187 735 -
Total (19(0-1963) 6.122 2.436 8.568 3.40 

Os dados sôbre o nível pós-graduado são extremamente 
limitados. Não obstante, o primeiro programa de pó&-gra
duação em agricultura (afora o doutoramento do estilo 
europeu) começou em Viçosa em 1961. 

M final de 1965, haviam sido concedidos 56 títulos de 
M.S., sendo 30 em economia rural, 21 em fitotecnia e 5 em 
zootecnia. Em principios de 1966 (30 de abril), um total de 
265 estudantes haviam recebido treinamento de pó&-gradua
ção na UREMG (agora Universidade Federal de Viçosa) . 

O programa de Viçosa tem estado estável em tamanho 
desde 1966, e tem formado um bom nÚmero de técnicos com 
Q M.S. Em principios de 1969, cêrca de 120 candidatos 
haviam concluído o programa de M. S., com aproximada
mente 70 dêles em economia rural. 
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Tabe 1 a 11 

A().lO. DATA DE OBIA().lO E !U)Mf·BO DE XATB.lCV"'. 
NAS ESCOLAS DE AGBONOMU. 1*-UI'J 

.S(J()I •• 

Eecola de AIPonomla da •••••••••••••••••••••••• 

Escola de Agronom~ - Unlv. l' ed. do Ceert ""," " '"" 
Escola de Açonorni~ do Nordeste ....................... . 
Escola Superior de Agricultura - Unlv. Rural de PeI'1I. 
F..ecola AgionOmtca da Bahia ................ o • ••••••••••••• 

Escola Superior de Agricultura - UREMG """"""" 
I!:scola Superior de Agricultura de Lavl'aa •..••.....••.• 
Escola Nacional de Agronomia ........................... . 
ElIcola SuperIor de Agricultura .Lulz de Quetroz~ ....... . 
ElIcola de Agronomia e VeterlnArla - U. F. Paraná. .... . 
F~uldade de Agronomia e Veterlná.rIa - U.F.G.S .• "" 
Escola de Agronomia cElIseu Maciel. - U.F.R.R.a. "" 
Faculdade de Agron. e Veter. - Unlv. Santa Maria ..•. 
Faculdade de Agroriomla Médio S. FranclsCô ..•.••......• 
Esrola de Agron. e Veto - Unlv. Federal de GolAs ",," 
Fac. de CIêncIas Médicas e BIológIca .. - Botucatu ..... . 

Total • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LOCAIJU().lO 

Cld'de 

Belém 
Fortaleza 
Areia 
Reclfe 
Cruz du Almu 
Vlcosa 
Lavras 
Km. 47, Rio-S.P. 
Piracicaba 
Curitiba 
POrto Alegre 
Pelotas 
Santa Maria 
Juazeiro 
Goiânia 
Botucatu 

Pari. 
Ceart 
Paralba 
Pernambuco 
Bebia 

M. Genl .. 
M. GeraÚI 
R. .Janeiro 
S. Paulo 
Paraná. 
R. G. do Sul 
R . G. do Sul 
R. G. do Sul 
Bahia 
Golú 
S. Paulo 

Data ela· 
erIatIo 

1H6 
1918 

--
1877 
1928 
19va 
1913 
1901 

-
1920 
-

1961 
1962 
1963 
1964 

NCMEBO DE 
19M 1166 

173 
330 
l23 
213 
182 
3~ 

98 
612 
7a. 
218 

. _. 
:no 
290 
136 

86 
60 

-

3824 

190 
466 
166 
242 
206 
3U 
120 
638 
898 
267 
270 

303 
226 
103 
100 
-

4461 

AI·VNOS 
UI66 

216 
.ao 
160 
306 
206 

366 

1" 
616 
976 
307 
276 
289 
260 
117 
H7 

66 

48U 

192 
~ 

170 
312 
217 
437 

173 
606 

1026 
377 
ll63 
329 
308 
104 
145 

83 

Ci189 

W'onte: Victor Pellegrlnl e Lawrence W. Wltt. cAppralsaI of Graduate Prograzrul In Agrlcultural Economia! and the Efrectlveness 
or the Graduatea. In the Instltutlonal Settlng or Brazll, Mexico and Perv.>. (East ~Ing, Mlch.; Department or AgrIcultul'l4 
~O!lOIIlICII, Jllchlgan state Unlvenlty), Klmeog,"'a4o, 
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Mais recentemente, outras escolas iniciaram plogtarna.s 
de pós-graduação. A Escola de Piracicaba, em ~o Paulo, 
começou um ambicioso proglama em 1965. A Uruversidade 
Federal de Pôrto Alegre vem mantendo 0111 pequeno progra-
ma desde 1961, com maior ênfase em economia nJl a] e : 
A Escola Nacional de Agronomia, do km 47 da Rodovia 
Ri<MSão Paulo, Rio de Janeiro, está procmando iniciar mil 

programa de pós-graduação, porém, não conta com lecursoS 
para desenvolver um de qualidade. 

E.mbora o proglarna de Piracicaba seja grande e ambi
cioso, na realidade não funcionou por um período suficien
temente grande para dar a mesma contribuição fOi 1IIa.r 
pessoal com alto nível de treinamento como foi feito em Vi
çosa. O programa de Pôrto Alegre tem UIl1 escopo menor do 
que os programas de Viçosa e Piracicaba. Entretanto, paIre6 
ser bem institucionalizado. 

Antes da criação dêstes proglamas, o treinamento no 
IÚvel de pás-graduação era conseguido nos Estados Unidos 
ou na Europa (os programas de doutoramento do tipo emo
peu que a maioria das escolas proporcionava, era lU princi
palmente na base do autodidatismo e consistiam bà.sicall1ente 
na preparação de u ma tese. Em geral, incluíam pouco ou 
nada de cursos formais). Todavia o nÚmero de estudantes 
-que iam para o exterior era extremamente .pequeno e sob con
dições aquém das ideais. A dificuldade de conseguir licença 
mais de um ano, resultou em que muitos estudantes fre
oqüentassem cursos de póB-graduação, sem no entanto conse
guir o título formal. A conseqüência disso foi pouquíssimo 
treinamento e experiência em pesquisa para o treinado, e 
1,lin número limitadíssimo de pessoas com M.S., ou PhD. 

Alguns detalhes sôbre as 12 escolas de agronomia que 
.estava m em funcionamento em 1961 estão incluídos na Tabe
la 12. Desde aquela época, foram criadas quatro novas es
-colas: u ma em Goiânia, no Centro-Oe6te, uma no Rio Grande 
<lo Sul, em Santa Maria, uma segunda escola na Bahia, em 
..Juazeiro, e também uma segunda escola em S. Paulo (Tabela 
11 ). As escolas de Goiânia e Santa Maria são federais, fun
'cionando com verbas do Ministério da Educação e Cultura. 

Um aspecto dessa tabela é a extensão em que 
as escolas funcionavam além da sua capacidade. Esta situa,.. 
,ção foi mn pouco melhorada em 1961 e desde esta época 
tem melhorado ainda mais. Tanto a capacidade como o nível 
de matrículas têm aumentado bastante na maioria das esc0-
las, no período 1961-66 (compare com a Tabela 11) o 
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L.-.Jbac1o AdmliÚsb.eio 

Norte 
:Belém' Federal 

Nordeste 
Fortaleza Federal 
Areia Federal 
Recife Federal 

Leste 
'Cruz dali Almas Estadual (c) 
Vlcosa Estadual 
Lavrall Particular (c) 
xm. 47 Federal 

Sul 
Piracicaba ~tadual 

Curitiba Federal 
POrto Alegre Federal 
Pelotas Federal 

Total 

(a) ObtldSB por um questlonArio da ABCAR. 
(b) Cr$ 1 ' US$ 0,0049 (1959). 

Tabela 12 
ESCOLAS DE AGBONOMIA, 19M' - l1M11 

Ilofe*J'ee ti" 

tempo IDtelTÜ 

20 

'3 
31 
~ 

20 
~ 

17 
68 

840 
68 
40 
32 

'Sõ 

200 

240 
160 
160 

200 
308 
160 
200 

400 
200 
200 
160 

2.588 

N6m ero de 
mat!'feaJ' 

19M 

62 

157 
83 

1:M 

100 
208 
93 

226 

328 
106 
201 

91 

1.767 

p.,J (c) Estas escolas foram federalizadas desde essa época. 

N6.mezo de 
matricula 

1961 

94 

217 
78 

106 

122 

400 

236 

399 
127 
387 

2.165 

Ortamento 
piOpo6to ~m 

1969 <.l 
<Cr$ 1.000) (b ) 

21.000 

76 .242 
36.m 
15 .919 

21.844 
0.680 
3 .215 

53 .359 

91.798 
12.484 
16 .765 
25 .212 

416.045 

g Fonte; lnvemt4rio 4e InfOJ'waçõoe B4aleae par~ ° De1ervo\vlmen.., Apieola ~ América LailA" (Washington. p.ç, CIDA) , 



As Escolas de Agronomia 

Em meados de 1966 os autores visitaram as escolas de 
agronomia e veterinária. Nestas visitas foram coletados 
dados sôbre o professorado, nivel de treinamento. programas 
e outros fatôres ,!ue permitem uma ligeira descrição e ava
liação das escolas. Nesta seção são ressaltados os pontos 
principa,ls do levantamento feito, embora sem apresentar um 
quadro completo da respectiva escola. As informações apt"e
sentadas dão alguma indicação da qualidade geral e o escopo 
dos seus programas. 

ESCOLA DE AGRONOMIA DO AMAZONAS (Belém, 
Pará) Esta é a única escola de agronomia da região Norte 
e está localizada no Instituto de Pesquisa e Experimentação 
Agropecuária do Norte (IPEAN), que é o centro federal da. 
pesquisa local. Um grande prédio com acomodações para 
200 estudantes foi concluído em 1958. Entretanto, o nÍlmero
de matrículas era bem pequeno até recentemente. 

A escola foi criada em 1945 pelo Instituto, com a inten
ção de que o corpo técnico dêste pudesse lecionar na mesma. 
Não obstante, só começou a funcionar em 1951. Em 1959, 
separou-se do Instituto embora cnntinuasse ligada ao Minis
tério da Agricultura até a sua recente transferência para o 
Ministério da Educação. É uma escola autônoma e não tem 
relação com nenhuma universidade. 

O número de matrículas aumentou de um total de 30 
em 196 _ para 215 em 1966. A maioria dos estudantes é do 
Estado do Amazonas. 

O corpo de professõres, em número de 49, funcionava 
inteiramente em regime de tempo parcial. Os salários var 
riavam de Cr$ 225,00 por mês para os instrutores até Cr$ 
405,00 para os catedráticos (o salário-minimo na região era 
de 61,00 por mês). Do total de professôres, 20 era rn catedrit
ticos, embora não por concurso. Dos restantes, 11 eram assis
tentes e 18 instrutores. Apenas dois professôres haviam 
estudado no estrangeiro, e apenas um tinha M.S. 

A escola propriamente dita fêz .pouco trabalho de pes
quisa, embora parte do seu corpo técnico trabalhasse em 
tempo parcial no Instituto. Fêz pouco ou nenhum trabalho 
de extensão, embora recentemente tenha adicionado dois 
instrutores em extensão. Em geral, o contato com as orgar 
nizações de pesquisa e extensão era bastante limitado. A 
escola tem tido pouco ou nenhum impacto na região, além 
da preparação de engenheiros agronômos. 
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ESC0LA DE AGRONOMIA, UNIVE:RSII >ADE FiE:! lF:RAI. 
DO CEARA (Fortaleza, Ceará) Esta é uma das três escolas 
de agronomia localizadas no Nordeste. É subordinada finan
ceiramente ao Ministério da Educação e é bem in 
numa das mais dinâmicas e modernas universidades do 
Brasil. Os cursos básicos no progra ma de agronomia são 
tomados em outras escolas da universidade. São feitos CUl'SOS 
de seleção lInifouues para matricula, e o estudante tem que 
re;petir a aquêle em que nã.o passar, sem ter que repetir 
todo o ano escalar, caso não passe num detel'minado assun
to. Estas são significativas inovações aos padrões comuns 
do Brasil. 

Dos 75 professôres, 42 funcionavam em regime de tempo 
Integral. Os salários va.riavam de Cr$ 284,00 por mês (mais 
75 por-cento para o tempo integral) para os assistentes, a. 
Cr$ 405,00 por mês (mais 100 por-cento para o tempo fite
gral) para os catedráticos. Nenhum dos professô.res tinha 
M.S. ou PhD. Entretanto, três estavam estudando nos 
tados Unidos na. época da visita, sendo que um outro estava. 
pronto pa.!'a sair. Pretendia-se enviar cinco a seis 
para os Estados Unidos para treinamento avançado, além de 
outros que seriam enviados às três instituições brasileiras 
que proporcionavam treinamento pós-graduação. 

O mímero máximo de estudantes que a escola 
acomodar por turma, era 140. Na época da visita o 
total de matriculas era 480. Estas vinham aumentando ràpl
damente, e haviam ?ràticamente dobrado desde 1961. 

A escola mantinha 1110 grande nÚmero de convênios OU 
contratos com outros órgãos. O maior talvez fÕS$e aquêle 
com a 'uSAlD e a Universidade do Arizona, que pro}XJfcio
nava de 9 a 11 professôres americanos para trabalhar na 
escola em ensino e pesquisa. Além dêsses havia convênios 
com a SUDENE e com o Ministério da Agricultura paI a 
pesquisa sôbre algodão, com o Banco do Nordeste pata pes.
quisa econômica sôbre a produção de leite, com a SUDE:NE 
para proporciona.r bôlsas de estudo e equipamento para o 
treinamento em mecânica, com a SUDENE "pal'B. pesquisa 
com cultura alimentícia, e com o ETA para a criação de 
um centro de treinamento para cursos rápidos com vistas 
a melhorar os técnicos do estado. 

A escola vinha fazendo um planejado esfôrço para iniciar 
mn programa de pesquisa. Estava proporcionando algUUl 
treinamento em e começando 11 m trabalho neste 
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.:setor. As suas relações com o órgão estadual de extensão 
{ANCAR~EARA) parecial~ muito ~as, e êles r~co~eciaJn 
a necessidade de obter malS conhecul1ento empinco sobre a. 
agricultura do estado e sôbre a popula~ão rural. pràti.ca
mente não existia.m bons centros de pesqUisa no estado, assun, 
havia pouca ou nenhuma oportunidade de estabelecer conta
tos sôbre tal trabalho. 

Se continuar recebendo um bom auxílio financeiro, bem 
como liderança, terá condições de se tomar uma poderosa 
escola de agronomia para o Nordeste. A universidade da. 
qual faz parte tem um~, estrutura bem moderna. As boa.9 
relações com o programa de extensão, o desenvolvimento de 
mil programa de pesquisa, e a melhoria do seu corpo técnico 
lhe dão o potencial para causar um apreciável impacto no 
estado e na região. 

ESCOLA DE AGRONOMIA DO NORDESTE (Areia, 
Paraíba) Esta é a segunda das três escolas de agronomia 
do Nordeste. É autônoma e não tem conexão com qualquer 
univers.idade. Depende financeira mente do Govêrno Federal, 
e até a recente transfetência para o Ministério da Educação 
tinha o orçamento vinculado ao Ministério da Agricultura. 

Apenas três dos seus 37 professôres trabalhavam em 
regime de tempo integral. Nenhum dêles tinha M.S. ou 
PhD e apenas dois haviam estudado no exterior, sendo que 
um hav.ia cursado o pó&-graduação de Chapingo, no México, 
e o outro havia estudado extensão no Centro do IICA no 
Uruguai. Dos restantes, 16 haviam feito estágios em outras 
instituições brasileiras, principalmente em Piracicaba, São 
Paulo. 

A escola mantinha um colégio agricola além do treina
mento universitário. Nos dois programas, o número de mar
triculas cresceu ràpidamente a partir de 1960, com OS estu
dantes universitários aumentando de 78 em 1960 para 150 
em 1966. Mesmo assim, funcionava aquém da. sua capaci
dade, em grande parte devido à falta de estudantes quali
ficados. 

A escola não fazia nenhum trabalho de pesquisa e de 
extensão. Entretanto, tinha a "semana do fazendeiro" pa.ra 
o treinamento dos líderes nll-ais. Uma parte pouco comum 
do seu programa era a manutenção de Centros de Treina
mento de Economia Doméstica em 17 municipios do estado 
Havia cursos com 11!fi ano de duração, proporcionando trei-
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narnento em costura, culinária, pequenas indústrias, práticas 
agrícolas, higiene e enfermagem. O nÚmero de matrículas 
nestes programas de treinamento era de aproximadamente 
400 por ano, embora chegasse a atingir a 518 em 1961. 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA, UNIVERSI
DADE RURAL DE PERNAMBUCO (Recife, Pernambuco) 
Esta escola é parte de uma universidade rural (combinada. 
com uma escola de veterinária) e recebia suporte financeiro 
do Ministério da Agricultura até a recente transferência. 

Nenhum dos seus 51 professôres trabalhava em tempo 
integral. Com raras exceçôes, os professôres não tinham 
tomado cursos regulares de n1vel p6s-graduação. Alguns 
havia.m feito estágios em outras instituições. 

O número de matriculas tríplicou desde ] 960, passando 
de 110 naquele ano para 305 em 1966. A escola dispunha de 
boas instalações físicas e estava localiz,ada nu ma grande. 
cidade. 

Não se fazia pesquisa, nem existia um programa de 
extensã.o. O seu único objetivo era treinar engenheiros agrô
nomos. O seu contato tanto com instituições de pesquisa, 
como de extensã.o era limitado, embora algtUlS dos seus pro
fessôres trabalhassem em tempo parcial em órgãos de pes
quisa, como o vizinho Instituto F~eral (IPEANE). Pràtica
mente não havia contato entre a escola e a população rural.. 

ESCOLA AGRONOMICA DA BAHIA (Cruz das Almas •. 
Bahia) Foi fundada pelo Imperador D. Pedro II, em 
1877, sendo a mais antiga do pais. Foi administrada pela· 
govêrno do estado desde 1904, e até recentemente era uma. . 
das três escolas estaduais de agronomia (em 1968 foi fede
ralizada, tomando-se pal'te da Universidade Federal da Bahia. 
com sede em Salvador). Está localizada numa pequena e iso
lada comunidade e, apesar de sua capacidade, o número de' 
matriculas tem sido baixo devido a falta de condições habi
tacionais. 

Infelizmente, o estado não estava proporcionando o su
porte financeiro necessário à escola na época da visita. 
Estava em decadência, restando a dúvida de até quando o 
programa. de ensino como o corpo de professôres poderia. 
continuar funcionando. TRl1to a SUDENE como a CEPLAO 
haviam tentado ajudá-la. 

209 



Todos os seus 36 professôres trabalhavam em regime de 
tempo parcial. Os salários variavam de Cr$ 317,00 para os. 
assistentes, até Cr$ 328,00 mensa.is pa.ra os catedráticos. 
Sõmente uns poucos professôres haviam estudado no estran
geiro, com o tre,inamento avançado em outros centros do
país sendo bastante limitado. Um dêles tinha curso de M.S., 
outros 5 haviam estudado nos Estados Unidos por períodos 
de oito meses, há cêrca de 20 anos passados, e 11 m outro
havia estudado em Portugal. Aproximadamente 14 profes
sôres estavam prestes a se aposentar, sendo que os mais 
jovens dispunham de pouco ou nenhum treinamento> 
avançado. 

Na época da visita, a escola tinha capacidade para 400 
estudantes embora o total de matrículas fôsse de apenas 206.
A turma de fOllnandos em 1966 tinha 38 estudantes. 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA, UNIYfi:RSI
DADE RURAL DE MINAS GERAIS (Viçosa, Minas Gera.is) 

Esta escola é subordinada financeiramente ao Estado de 
Minas Gerais. A universidade ~e constitui, além da escola. 
de agronomia, de u ma escola de florestas e 11 ma escola de 
economia doméstica. A sua característica ímpar no Brasil 
é que é a única escola com a filosofia americana do Land
Grant College, que combina ensino, pesquisa e extensão, €i 
que procura de modo sério servir à população do estado por 
outros meios além de treinar engenheiros agrônomos. 

A escola tem recebido lima. qua.ntidade pouco comum 
de auxílios de fora, com convênios entre a USAID e a Uni
versidade de Purdue, e doações de mais de um milhão de 
dólares da Fundação Ford. O contrato com a USAID e Purdue 
já proporcionou 17 professôres americanos desde 1963 (10 
por um período de 5 anos antes desta época), além de outros 
recursos. As doações da Fundação Ford ajudara In a melhorar 
os salários dos professôres, aumentaram o corpo técnico e 
ativaram os programas de pesquisa e extensão. Corno resul
tado do contrato da USAID-Purdue, desenvolveu um pro ... 
grama regular de pós-graduação, que confere o grau M. S. 
além de criar muito trabalho de pesquisa. 

A escola de agronomia dispunha de 112 professôres em 
meados de 1966. Dêstes, 11 eram catedráticos. A maior par
cela do corpo de professôres consistia de instrutores, cujo 
total atingia a 54. Alguns dos mais experientes haviam 
sido contratados após se aposentarem. 
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Cinco dos professôres tinham PhD em 1966 e outros 26 
tinham M.S. Outros seis estavam terminando o PhD e vários 
outros perto de concluir o M. S. O treina.mento, principal
mente nos niveis mais avançados, era relativamente bem 
diversificado entre as principais universidades americanas. 
Além dêsses que haviam concluido cursos, alguns haviam 
feito de pós-graduação, sem entretanto colar grau. 

Todos os professôres da escola de agronomia trabalhava.m 
em regime de tempo integral. Os salários variavam de 
Cr$ 570,00 mensais para bs instrutores, até Cr$ 855,00 para 
os catedráticos. ~stes dispunham de moradia da escola. 

Além dos já citados, a instituição mantém vários con
vênios, dentre os quais com a Fundação Rockefeller, Minis
tério da Agricultura, Fundo Federal Agropecuário, Instituto 
Brasileiro do Café (IBC) , Instituto Nacional de Desenvolvi
mento Agrícola (INDA) e projetos especiais de pesquisa com 
a USAID. 

A turma de formandos em 1966 foi a maior da história 
da universidade. Os 102 diplomados representava.m cêrca 
de um décimo do total de egressos de UREMG desde que ela 
iniciou o funcionamento em 1927. Dêstes, 82 eram engenhei
ros agrônomos um aumento de 193 por-cento em relação 
à turma de 1958. O número de matriculas da escola de a~r~ 
nomia era de 366. 

A escola de ciências domésticas (a primeira a ser criada. 
no Brasil) concedeu bacharelato a 19 mõças em 1966. A uni
versidade mantinha ainda uma escola de florestas e um colé
gio agrícola há vários anos. 

O currículo do curso superior havia sido recentemente 
modernizado, indicando muito menos rigidez do que o obser
vado em outras escolas. O programa de diversificaçã.o é 
permitido nos dois últimos anos. Um trabalho de pesquisa 
se tem desenvolvido na escola, embora êste programa não 
seja tão ativo como . Embora alguns professôres se 
dediquem ao trabalho de pesquisa, a principal parcela é feita. 
por estudantes pós-graduados, sendo que não existe um 
plano global com vistas a atender às necessidades do estado. 

Também foi criado na escola 11m serviço de extensão, com 
vistas a complementar o do estado. Consiste bàsicamente de 
um grupo de especialistas que desenvolvem programas de . 
treinamento para os agrônomos locajs. A escola tem ainda. 
um centro de treinamento da ABCAR que funciona na uni-

• • 
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versidade e desempenha um importante papel no treinamento 
do seu corpo técnico. 

A UIÚversidade estendeu as suas atividades até o triân
gulo mineiro, que é uma das áreas agricolas mais produtivas 
do estado. O objetivo é realizar pesquisas sôbre os problemas 
da região, além de mn programa de extensão. A universidade 
vem cada vez majs sendo chamada para opinar SÔbre proble
mas de política agricola, tanto de estado como de âmbito 
nacional. O seu impacto na economia nacional pode ser 
grande potencialmente, principalmente se continuar a de
senvolver a sua capacidade de pesquisa. 

Um sério problema que a universidade está enfrentando 
atualmente é a falta de apoio financeiro por parte do govêr
no estadual. Sob muitos aspectos a escola cresceu muito 
ràpidamente, sobJetudo em vista de recursos bastante liIni
tados dêste govêrno. Se fôr capaz de desenvolver u ma· base 
financeira mais segura, a universidade está em condições de 
desempenhar um papel de liderança entre as escolas de agro
nomia, não apenas no Brasil como em tôda a América La
tina (4). 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS 
(Lavras, Minas Gerais) Esta escola foi fundada em 1905 
e até 1964, quando foi federalizada, pertencia ao Instituto 
Gammon, uma organização de ensino particular de origem 
americana e que pertence a Igreja Presbiteriana. A escola 
foi federalizada em 1964, porém só começou a funcionar com() 
tal em 1965, filiando-se ao Ministério da Educação e Cultura, 
sendo inicialmente urna escola isolada. Desde então passou 
a fazer parte da Universidade Federal de Minas Gerais, 'Cuja 
sede é em Belo Hori20nte. 

Como estabelecimento particular, não foi possível desen
volver as instalações físicas a uma instituição 
desta natureza. Por êste motivo, os prédios, laboratórios etc., 
eram bastante deficientes. Pelas mesmas razões, não foi pos
sivel se criar um bom gru,po de professôres, de acôrdo com 
o que se pretendia. Contudo, desde que foi federaliz.ada . 

• 

(4) Posteriormente à elaboração dêste trabalho a universidade
foi federalizada e atualmente está incluída no orçamento da União. 



somas consideráveis têm sido consignadas para instalações, 
Além disto, tem-se cuidado da melhoria do corpo docente. 

Em 1966 existiam 33 professôres, dos quais 23 trabalha
·vam em regime de tempo integral. Havia apenas um ca~ 
<lrático, o que em parte, refletia o declínio da escola antes 
<la federalização. 

Apenas um dos professôres havia concluído o M. S., em
bora pelo menos um outro houvesse estudado no estra.ngeiro. 
Do total de 33 professôres, 8 estavam estudando em Viçosa 
ou Piracicaba, com vistas ao M. S· Dois outros haviam sido 
mandados para a Argentina. 

Os níveis de salários eram os mesmos das outras escola.<) 
que pertenci,am ao Ministério da Educação. Um professor 
adjunto recebia Cr$ 410,00 por mês, fazendo jus a um adicio
nal de 100 por-cento pelo tempo integral. 

A escola tinha um interessante projeto chamado "Dedi
cação Plena". O estudante trabalhava em regime de tempo 
integral e recebia Cr$ 40,00 por mês. Podia ou apresentar 
um projeto de pesquisa, que, se aprovado, seria executado 
.sob a dIreção de um professor, ou trabalhar como assistente 
de um dos projetos de pesquisa da escola . Havia 62 estu
.dantes trabalhando neste programa na época da visita. A 
capacidade da escola era de 150-200 alunos com planos para 
aumentar para 1.000. 

O programa de pesquisa não era grande, embora estivesse 
em expansão, através da criação de um departamento de 
pesquisa. 'A integração com o órgão estadual de extensão 
era razoàvelmente boa, embora o contato direto da escola 
{!om a zona rural fôsse bastante limitado. 

ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA, UNIVERSIDA-
• 

DE RURAL (quilômetro 47, Rio de Janeiro) Esta era a esco-
la nacional, que pertencia ao Ministério da. Agricultura até ser 
transferida para o Ministério da Educação. As outras escolas 
que fazem parte da universidade são a Escola de Veterinária, 
Escola de Florestas, Escola de Educação Técnica, Escola df' 
Química Industrial e Escola de Educação Familiar. As ma
trículas em 1966 eram as seguintes: 
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1 . Escola de Veterinária ..... . .......... 260 
2. Escola de Agronomia ......... . . .... . 516 
3. Escola de Engenharia Florestal ... . . . . . I 
4. Escola de Educação Técnica ......... 12 
5. Escola de Química Industrial ........ 100 
6. Escola de Educação Familiar . . ...... 21 

TOTAL ....... . ...... . . . . . . . ..... 910 
7. Escola de Pós-graduação .... ... . .... . 
8. Escola Média (ginásio, científico e agro-

técnico) ........................... . 

A escola de agronomia tinha 19 cadeiras, das Quais 5 
~tavam vagas. Oito novos professôres haviam sido contra
tados nos últimos anos, todos no nível acadêmico inicial. 
:tstes novos professôres eram os únicos que trabalhavam em 
,regime de tempo integral, com os restantes acumula.ndo em
pregos ou no Instituto de Pesquisa (IPEACS) do Ministério 
-da Agricultura ou no Rio de Janeiro. Os professôres restan
tes consistiam de 38 assistentes , perfazendo 60 o total do 
·corpo docente. 

Os professÔres são relativamente bem treinados, embora 
tenha sido dliícil para alguns saírem do país. Em 1966 ao 
-escola dispunha de lIIn PhD e 7 M. S., todos formados em 
escolas americanas. Além disso, 9 outros professôres haviam 
·estudado no exterior por períodos de 1 a 2 anos. Dêsses, 5 
haviam estado nos Estados Unidos, 2 na Alemanha, 1 no 
..Japão e 1 na Suécia. Um dos que possuíam M. S. estava 
atualmente no MIT cursando o PhD e outro estava pronto 
para ir para Davis, na Califórnia. Havia planos de enviar 
mais dois para programas de M. S . 

Além dêste treinamento, outros 10 professôres haviam 
recebido treinamento pós-graduação num programa interno 
que funcionou até 1961. :esse programa havia sido estabele
cido com o objetivo específico de proporcionar treinamento 
para o pessoal do Ministério da Agricultura, permitindo, en
tretanto, que outros elementos participassem, desde que o 
-curso fôsse oferecido. A sua duração era de 18 meses, com 
um relatório escrito ou estudo apresentado ao final. ~ses 
cursos eram dados porprofessôres da escola e por visita.ntes. 
inclusive alguns estrangeiros. 

O número de matrículas não vinha crescendo tão ràpi
·<lamente éomo em outras instituições de ensino, embora a 
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escola estivesse fllncionando no que se dizia ser a capacida
de máxima. No ano recente aceitou 86 novos estudantes, 
além de 9 estrangeiros. ~tes 86 eram selecionados dentre 
344 candidatos. 

A escola de p6s-graduação começou a funcionar em 1966, 
no nível de M. S. A matricula no programa de agronom.ia 
era de 19 estudantes, embora outros 20 estivessem cursa.ndo
pós-graduação em veterinária. A escola de pó&-gradllação 
funciona sem um currículo especifico. O progra ma do
aluno é desenvolvido com um conselheiro e para atender ao 
interêsse do estudante. Existe a obrigatoriedade de uma tese,_ 
bem como de uma língua estrangeira. 

Até recentemente, muito pouco trabalho de pesqui,qa 
tinha sido feito pelo corpo docente, embora alguns profes
sôres tivessem pesquisado no vizinho Instituto do Ministério 
da Agricultura e em outras instituições. Atualmente estão 

• 

começando a fazer 11111 pouco mais de pesquisa, e a escola de 
pós-graduação provàvelmente promoverá a.inda mais êste tipo 
de trabalho . Contudo, não se pode esperar muito até que o 
corpo docente trabalhe em tempo integral. 

A universidade não tinha um programa próprio d~ 
extensão, e as suas ligações com o órgão de extensão d<>
estado eram bem tênues. O efeito da universidade nas áreas 
rurais do estado parecia ser mínimo, a não ser indiretamente~ 
através da preparação de agrônomos. 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE 
QUEIROZ", UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (Piracicaba~ 
São Paulo) Esta é uma das duas escolas que ainda per
manecem na esfera estadual, como parte da Universidade
de São Paulo. O seu suporte financeiro tem sido bom, em 
parte por ser São Paulo o ma.is rico estado do pais. O prin
cipal programa é o treinamento de engenheiros agrônomos. 
embora um curso de pás-graduação tenha sido iniciado em 
1964 e uma escola de economia doméstica em 1967. 

O número de matrículas majs que duplicou entre 1961 
e 1966. Haviam 976 estudantes no programa de agronomia em 
1966. Esta é a única escola de agronomia que tem o pro
grama de ensino em 5 anos. O quinto ano é de diversificação. 
existindo 6 ramos em que esta pode ser seguida. O pós-gra
duação segue a diversificação, não obstante a escola aceitar 
candidatos que tenham cursado 4 anos. 
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o fato de outras escolas e universidades de agronomia 
não adotarem proglamas de 5 anos, tem criado algumas difi
culdades para o programa de pás-graduação. É difícil inte
grar estudantes de programas de 4 anos no currículo de 
Piracicaba, bem como os seus estudantes em outros pro
gIamas. 

A escola pagava os mais altos salários de qualquer escola 
de agronomia do país. Todos os professôres trabalhavam 
em regime de tempo integral, e com os saláríos variando de 
Cr$ 755,84 por mês para um instrutor, até crS 1.008,20 para 
um catedrático. Para cada 10 anos de trabalho havia. um 
aumento de 10 por-cento sôbre o salário-base. 

A escola dispunha de 171 professôres, com 23 catedrá
ticos. Apenas 4 cátedras estavam vagas na época da visita . 
A major parte dos professâres eram egressos da própria 
ESALQ. Havia uns poucos com PhD e de 50 a 60 por~cento 
dos outros com M. S. tirado no exterior. Outros 7 profes
sôres estavam estudando fora do país por ocasião da visita, 
sendo que um dêles procurando concluir o PhD. 

O amplo programa de pós-graduação oferecia cursos em 
8 diferentes campos da agronomia. O nÚmero de matrículas 
no programa de pós-graduação era de 193 em 1966. Espe
rava-se que seriam necessários 18 meses para completar o 
M.S., com o requisito de urna tese. Era exigido UIl1 cuní
culo formal. 

O progra ma de pós-graduação provàvelmente iniciou-se 
numa escala muito ambiciosa. Alguns cursos eram um pouco 
fracos, embora os de genética, melhoramentos e e . en
tação fôssem bastante bons. A escola possuía um corpo do
cente de qualidade suficientemente alta para desenvolver um 
bom programa de pó&-graduação, deroe que dispusesse de 
tempo para soluciona.r os problemas. 

Por Um longo período de tempo, esta foi a única escola 
de agrononüa no Brasil que fêz um bom volume de pesquisa. 
As instalações para tal são boas, e os professôres fazem pes.
quisa para receber o pagamento do tempo integral. O desen
volvimento do programa de pós-graduação provàvelmente 
dará ainda mais estímulo ao trabalho de pesquisa. 

A escola fazia pouco trabalho de extensão, que em geral 
era bastante limitado. Quase não tinha contato com o 
agrônomo regional (Casa da Lavoura) e pràticamente ne
nhllln contato com a população rural. Existe uma disciplina 
de extensão e sociologia junto ao departamento de ciências 
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sociais rurais. porém. êste é um evento relativamente nôvo, 
embora já se ofereçam possibilidades de pós-graduação nesta. 
área de estudo. 

A escola dispunha ainda de dois outros meios de comu
nicação. Um era a "Semana de Luiz de Queiroz" que se rea
lizava uma vez por ano. ~ste programa era principalmente 
uma reunião dos ex-alunos, no qual eram apresentados tra
balhos específicos, e era um meio de se estender resultados de 
pesquisa aos agrônomos que trabalhavam no estado. Além 
disto, estava-se desenvolvendo 11m centro de divulgação na 
escola. 

Tinha um convênio com a USAID e a Universidade do 
Estado de Ohio, que proporcionava 14 professôres visitantes. 
Além dêste, havia outros convênios com o IICA, FAO, Secre
taria de Agricultura de São Paulo, Instituto Brasileiro do 
Café, Conselho Nacional de Pesquisa e firmas particulares. 

Além disso, colaborava em pequena escala com as escolas 
secundárias do estado. Cogitava-se da criação de uma insti
tuição para treinar professôres para as escolas agrícolas 
secundárias . 

Em resumo, esta é uma das duas fortes escolas rte agro
nomia do Brasil e uma das melhores da América Latina. Se 
se dispusesse a desenvolver UI11 programa de extensão estaria 
bem próxima do conceito do Land-Grant College. A escola 
deu uma boa contribuição tanto ao estado como ao país, 
embora esta pudesse ter sido maior se cuidasse mais da ne
cessidade da população rural. 

O Estado de São Paulo vem de criar duas novas escolas 
de agronomia, em precárias condições, sendo que se comen
tava que as aulas eram dadas em nível muito baixo. Esta. 
fragmentação de esforços é uma séria ameaça a uma escola 
existente e muito boa, pois, sem dúvida, diluirá recursos 

, . 
necessarlOS. 

ESCOLA DE AGRONOMIA E VEI'ERINARIA DO PA
RANA (Curitiba, Paraná) Os cursos de agronomia e vete
rinária são independentes dentro da mesma. escola. Esta foi 
incorporada à Universidade Federal do Paraná em 1960 e 
recebe auxílio financeiro do Ministério da Educação e Cul
tura. Antes disso foi uma escola particular até 1953, quando 
foi federalizada, passando para a órbita do Ministério da 
Agricultura. 
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Tinha 307 estudantes matriculados em ambos os progla
mas em meados de 1966. contava com 85 professôres, sendo 
que poucos haviam recebido treinamento pós-graduação,. em
bora 8 tivessem passado de 4 a 8 meses nos Estados Umdos. 
Dois dêles estavam oursando o M.S. em Piracicaba. De um 
modo geral, havia pouco incentivo ou oportunidade para trei
namento adiciona.l devido ao emprêgo em tempo parcial. O 
segundo emprêgo dificulta a saída para treinamento avan
çado. Tôda a universidade dispunha de apenas 10 professô
res em regime de tempo integral. 

A escola realizava um pequeno esfôrço de pesquisa. e os 
seus professôres também trabalhavam como pesquisadores 
em outras instituições. Embora tendo apenas um limitado 
trabalho de extensão, mantinha boas relações com o serviço 
estadual de extensão. A escola possuía um convênio com 
o Instituto Brasileiro do Café, que financiava algum trabalho . 
de pesquisa nas zonas cafeeiras do estado. 

Em geral a universidade mantinha a filosofia de se des
locar até a população. Até recentemente, isto era feito atra.
vés de urna. "universidade volante", pela qual gruIX>S de 
professôres iam até os muniCÍpios para dar aulas com uma 
semana de duração. A quantidade de matrículas neste pro
grama era muito boa, porém, ocorriam grandes dificul
dades devido ao volume muito grande de pessoas em alguns 
casos, e a enorme diversidade de treinamento dos candidatos. 
~ste programa foi interrompido em 1965. 

FACULDADE DE AGRONOMIA E VE'I'ERINARIA, UNI
V""'ERnSIDADE F'I':r lERAL DO RIO GRANDE DO SUL (pôrto 
Alegre, Rio Grande do Sul) Esta escola começou a fun
cionar em 1920 com um corpo docente composto principal
mente de alemães e italianos. Existem instalações separadas 
para agronomia e veterinária, embora ambos os cursos per
tençam à mesma escola. Está localizada pràticamente dentro 
da cidade, e é parte integrante da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Entretanto, existem pouca ou nenhuma 
divisão de cursos. 

A escola está relativa.rnente bem equipada quanto às 
físicas. Um dos maiores problemas é a falta de 

em,prêgo em regime de tempo integral. Dos 103 professôres 
apenas 20 tinham tempo integral em 1966. Os restantes tra
balhavam, também, na Secretaria da Agricultura ou em outros 
locais. Isso tem prejudicado o desenvolvimento do corpo 
docente bem como a evolução de um bom programa. 
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A escola não recebe recursos do estado. Tem uma fazen
da experimental localizada a cêrca de uma hora e meia de 
distância. O programa de pesquisa é mínimo, sendo a maior 
parte do trabalho realizado pelo Instituto de Pesquisa Forra
geira, que é ligado à escola. 

Na época da visita ela contava com aproximadamente 
400 alunos matriculados nos dois cursos. Dêsses, 280-300 
estavam estudando agronomia e os restantes cursando vete
rinária. Do total, oito eram estrangeiros. 

Um dos professôres tinha o PhD e seis outros o M. S. 
Apenas um outro estava fazendo o curso de pós-graduação, 
embora um grande número de estudantes estivesse sendo 
preparado para ir para os Estados Unidos no ano seguinte. 

Não existia integração formal com o órgão estadual de 
extensão, embora tivessem feito trabalhos juntos. O serviço 
de extensã.o havia contribuído bastante para projetar o nome 
da escola nas zonas rurais, havendo indícios de uma major 
integração. Esta era boa com a Secretaria da Agricultura, 
em parte, devido ao fato de contarem com os mesmos técnicos. 

A escola mantinha mn convênio com a Universidade de 
Wisconsin e a USAID. Havia 7 professôres residentes em 
Pôrto Alegre nos meados de 1966, enquanto o contrato esti
pulava 13. ~ste programa está planejado para continuar 
até 1972. 

Foi desenvolvido um curso de pás-graduação em solos e 
ciências sociais. Havia 9 estudantes no primeiro, sendo que 4 
outros haviam concluído o de economia rural. ~ste último 
era administrado através do Instituto de Estudo!' e Pesquisa~ 
Econômicas (IEPE) da mesma universidade. 

. ESCOLA DE AGRONOMIA "ELISEU MACIEL" (Pelotas, 
Rio ~rande do Sul) Esta é uma escola autônoma ligada ao 
InstItuto de Experimentação Agropecuária do Sul e que era 
dependente financeiramente d9 Ministério da Agricultura até 
a recente transferência para o Ministério da Educação. Não 
se dispõe de maiores detalhes sôbre a escola, pois não foi 
possível a entrevista com nenhum professor durante a visita. 
Entretanto, a maioria dos professôres trabalhava em regime 
de tempo parcial e no Instituto (IPEAS) do Ministér.io da 
Agricultura, o restante do tempo. Fazia-se alguma pesquisa 
na escola, porém o esfôrço maior ficava por conta do Ins
tituto. 
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Apenas 11 m dos professôres tinha M. S., ~bora. alguns 
daqueles que também trabalhavam pala o InstItuto tivessem 
treinamento avançado. Do mesmo modo que em outros locais, 
o problema da multiplicidade de empregos complica quaJquer 
tentativa de melhoria do corpo docente. 

O estabelecimento contava com aproximadamente 300 
estudantes. Devido à de moradia na escola, êstes 
tinham que se deslocar diã-riamente para a cidade de Pelotas. 

outras escolas As escolas recém-criadas nã.o foram 
visitadas, não sendo portanto, apresentadas informa.ções 
sôbre elas. 

Colocação de Agrôn011U>S 

Não existem dados recentes sôbre a situação de emprêgo 
dos egressos das escolas de agrononüa. Todavia, a maioria 
trabalha em órgãos governamentais ou nos serviços de exten
são, como pesquisadores nos centros de pesquisa, ou nas esco
las de agronomia. Com o desenvolvimento dos programas de 
pós-gradua.ção no Brasil, um número crescente está fazendo 
especialização. 

Sumário 

O Brasil tem a base para desenvolver um bom conjunto 
de escolas de agronomia, que será capaz de treinar técnicos 
de alto nível, e que são necessários para modernizar o setor 
de agricultura. Os principais problemas que as escolas en
frentam são: 1) os estudantes geralmente têm origem nas 
cidades ao invés de propriedades agrícolas, e dêste modo 
pouco conhecem sôbre agricultura e nã.o se identificam com 
a população rural; 2) estudantes mal prepa.rados, ou exa.mes 
de seleção que não funcionam bem; 3) professÔres que tra
balham em regime de tempo parcial, o que prejudica o de
senvolvimento de pesquLsa nas escolas e torna difícil a me
lhoria do corpo docente; 4) os currículos ainda sãci muito 
rígidos, apesar da flexi1;>ilidade atualmente permitida por lei; 
5) bibliotecas inadequadas bem como literatura inadequada 
em português; 6) falta de uma filosofia que torne a univer
sidade um agente ativo de mudança na sociedade mode~, e 
que se procure envolver com os problemas atuais; e 7) falta 
de auxílio financeiro. 
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Conforme foi indicado acima, há u ma tendência de se 
criar novas escolas de agronomia. Espcra-se que se oponha 
resistência a esta proliferação. Qualquer incremento de 
recursos para êsse setor deve ser usado no sentido de forta
lecer as instituições existentes, de modo que possam desem
penhar melhor as suas tarefas. 

Atualmente o Brasil dispõe de duas boas escolas de agro
nomia localizadas em Piracicaba e Viçosa. Tem outras 
quatro que se situam num nível um pouco inferior, mas que 
estão seriamente empenhadas em fortalecer seus corpos do
centes e programas. Se o curso de pós-graduação de Fortaleza 
fôr iniciado em 1970, conforme planejado, o Brasil contará 
com quatro centros de pós-graduação em agronomia que 
são bem distribuídos em base regional, e um em veterinária. 
Estas escolas deverão receber recursos para se tornarem cen
tros de excelência e para que possam servir de ~a 
melhorar os corpos docentes das demais escolas. 

É também importante que se dê mais atenção ao Centro
Oeste. Pelo menos, uma escola de agronomia forte é neces
sária para atender à demanda desta crescente e importante 
região agrícola. 

Escolas de Veterinária 

Deu-se menos atenção nesta análise às escolas de vete
rinária, devido ao fato de representarem, principalmente, ins
tituições de ensino e, pràticamente, não desenvolverem 
nenhuma atividade de pesquisa ou extensão. Do total de 
escolas de veterinária, três são estaduais e nove são federais. 
Os dados sumariados de oito das escolas, referentes ao pe
ríodo 1958-61, estão apresentados na Tabela 13.- . 

Quatro das escolas de veterinária são relativamente 
novas. Uma foi criada na Universidade do Ceará e logo 
formará a primeira turma. As novas escolas de Santa Maria 
e Goiás estão combinadas com escolas de agronomia. O 
treinamento de veterinários é também proporcionado na Fa
culdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu em 
são Paulo, que é estadual. 

Em geral, as escolas de veterinária mais perturbadas 
pela falta de recursos do que as de agronomia. A 

veterinária é muito cara, pois requer equipamen
to especializado e grandes investimentos em animais. Além 
disso, são grandes os requisitos de treinamento dos profes-
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sÔres. Por isso não tem havido muita pesquisa veterinária, e 
pouco tem sido feito no combate aos problemas de produção 
animal tropical. 

A melhor escola de veterinária no Brasil é a Universi
dade Federal de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte. 
A escola era originàriamente parte de UREMG em Viçosa, 
passando depois para Belo Horiwnte e se tornando parte da 
Universidade Federal. O seu suporte financeIro é do Minis
tério de Educação e Cultura e ela aceita a matrícula de 50 
novos estudantes por ano. 

Trata-se de 11ma boa escola. que segundo alguns é a 
melhor no gênero da América Latina. Dois dos seus profes
sôres tinham PhD e 16 outros tinham M . S. em 1966. Outros 
professôres se encontravam no estrangeiro fazendo pás-gra
duação, alguns cursando PhD. A escola instituiu recente
mente um curso de pás-graduação que tem muito potencial 
para melhorar os corpos docentes de outras escolas de veteri
nária, embora o problema de conseguir recursos ."Qara pes
quisa ainda continue a existir. 



..... ..... 
IN 

I:I00lu ele 
Veterlni..ta 

Nordeste 
Recife 

Leste 
Salvador 
Belo Horizonte 
'R"m. 47 
Niterói 

Sul 
SIlo Paulo 
Curitiba 
POrto Alegre 

(a) Agora federallzada. 

AdmlDllbaçlo 

Federal 

Estadual 
Estadual (a) 
Federal 
Federal 

Estadual 
Federal 
Federal 

Tabela 13 

ESCOLAS DE VETERINARIA. 1968 e 1981 

Co,po 
DoceDte 

33 

36 
33 
3ll 

38 

48 
-
29 

U9 

capaclelade 4e 
Met:rfenJ'. 

m 

160 
160 
:KlO 
:KlO 

1?1l 
1?1l 
:KlO 

1.360 

Fonte: :J. Pinto Lima • . et. alo TécnicoI para o DMflDvolvimento !lia Ap-lonJtur. 
(Rio de :Janeiro: ABCAR. 1961) . 

O~eDto 

de 

86 61 9 .298 

66 63 19 .081 
111 17\ 27 . 300 
162 288 18.000 
137 18 .870 

117 111 35 .560 
43 73 12 .484 
63 115 15 .765 

775 833 156 .358 



A escola de Belo Horizonte faz algumas pesquisas, porém 
o seu orçamento para êste fim é m~to pequeno. &:tá te~~ 
tando desenvolver Ulll programa proprio de exten.sao e Ja 
trabalha próxima do lespectivo órgão estadual . Embora não 
contasse com nenhum convênio na época da visita, a escola 
havia recebido uma boa ajuda financeira da Fundação 
Rockefeller, para equipamento e para melhoria do corpo 
docente. 

Escolas de Cie-ncias Domésticas 

o Brasil tem três escolas de ciências domésticas. A de-
manda por êste tipo de profissional é bem grande, pois as 
cientistas domésticas são utilizadas nos programas de exten
são. Dado a falta de cientistas domésticas profissionalmente 
treinadas, costuma-se usar para êste trabalho jovens apenas 
com curso secundário. Para tanto, estas môças se submetem 
a cursos rápidos intensivos para adqüirir as habilidades ne-

• • cessarIas. 
A Escola Superior de Ciências Domésticas (Viçosa, 

Minas Gerais), foi planejada qua.ndo a escola foi fundada. 
Em 1954 iniciou-se um curso de quatro anos, com a assis
tência de uma especialista da Universidade de purdue. O 
crescimento no número de matrículas foi rápido, e existia 
cêrca de 100 estudantes em 1962. permanecendo nesse nível 
desde aquela época. 

Uma segunda escola de ciências domésticas foi fundada 
em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1961, com dois egres
sos da escola de Viçosa como professÔres. A terceira escola 
é a Faculdade de Ciências Domésticas no Rio de Ja.neiro. 
Esta é particular e o curso em três anos. Tem tido difi
culdades em conseguir ajuda financeira. 

Outros progra mas de ciências domésticas estão sendo 
desenvolvidos em pelo menos duas outras escolas a Uni
versidade Rural no quilômetro 47 e a Escola de Agricultura 
em Piracicaba. Entretanto, atualmente nenhuma das duas 
escolas tem programas de porte. 

Treinamento Vocacional em Agricultura 

O treinamento vocacional em agricultura é dado, em 
glande parte, através de escolas secundárias especia.lizadas. 
Em 1965, existiam 26 ginásios agrícolas e 37 colégios agri-
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colas. :E:stes últimos. em muitos casos, proporcionam ta.n to 
curSOs de ginásio como colegial. A matrícula total nestas 
escolas em 1965, foi de 9.539. 

Em geral, êste é um elo bastante neglig nciado no sis
tema educac ional. As escolas têm sido excessivamente negli
genciadas financeiramente, e pouco tem sido feito ,para me
lhora.r a qualidade dos seus professôres. Os qualificados são 
escassos, e dêsse modo têm sido rec rutados de grupos que 
têm apenas noção geral de agricultura, e pouco conheci
mento de métodos de ensino. 

O papel do treinamento vocacional num país é quando 
muito um assunto de controvérsia. Entretanto, tudo indica 
que tais escolas poderiam servir como meio efetivo de me
lhorar os níveis de habilidade dos muitos que permanecerão 
nas fazendas. 

Poder-se-ia argumentar que o treinamento vocacional 
devia ser dado apenas como uma parte do currículo mais 
completo de uma escola. Entretanto, deve ser reconhecido 
que o Brasil optou pela atual organização e tem investido 
apreciáveis somas de recurso!' em in."talaçães físicas e orga
nização. O desafio é no sentido de melhorar estas escolas, 
de modo que possam dar uma efetiva contribuição ao pro
cesso de desenvolvimento. Isto requererá a melhoria dos pro
fessôres no assunto da técnica de agricultura, o fortaleci
mento dos currículos básicos, de modo que os estudantes 
adqüiram conhecimentos que não se tornem ràpidamente 
obsoletos, e uma cuidadosa avaliação do papel que estas esco
las podem desempenhar no processo geral de desenvolvimento. 

Provàvelmente, nenhum progresso será conseguido nestas 
frentes até que os estabelecimentos de ensino de nível supe
rior assumam uma liderança maior no aprimoramento dos 
professôres e dos currículos para as escolas secundárias. 
Isto não ocorrerá antes que algumas das escolas de agrono
mia se preocupem mais diretamente com o bem-estar da 
população rural dos estados onde estão localizadas. 

Nos últimos anos elas têm cada vez mais cuidado das 
suas responsabilidades em relação à educação agrícola de 
nível mais baixo. A Universidade do Paraná negociou um 
contrato com a Fundação Ford e a Universidade de Minnesota, 
com objetivo de levar a efeito programas de treinamento df" 
professôres para a agricultura vocacional. A Universidade 
Rural do km 47 e a Escola de Agricultura de Piracicaba estão 
também desenvolvendo programas neste &mtido. Parece qUf" 
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no mínimo as escolas de agronomia deveriam tentar uma 
liderança intelectual em relação às escolas de nível secW1-
dário e se preocupar em fOI mar professôres capazes para o 
ensino médio. 

PESQUISA AGRtCOLA 

o Brasil tem um número relativamente grande de esta
ções experimentais que se encontram largamente distribuí
elas por todo o pais. Entretanto, a pesquisa que estas estações 
estão desenvolvendo varia multo, tanto em quantidade como 
em qualidade. Algu mas pràticamente não funciona m, en
quanto outras realizam programas razoàvelmente bons. Isto 
reflete, em parte, os acontecimentos históricos ocorridos no 
Blasil. 

No período imediatamente após a segunda grande guerra 
e talvez até antes dela, se levou a têrmo uma apreciável 
quantidade de pesquisas agrícola e biológica. Foi nesse perío
do que muitas das atuais estações experimentais foram 
criadas, sendo que a : biológica teve o seu auge por 
volta de 1950. 

Entrebmto, dêsse ponto em dianl:.t', essa pesquisa entrou 
em declínio. As razões para isto são complexas, porém, a 
principal foi provàvelmente a grande dada à indus
. trialização durante a década de 1950. O setor da agricultura 
foi pràticamente ignorado pelos governos federal e estaduais, 
e os mq10rpg orçamentos foram dedicados aos programas de 
industrialização. Os recursos para pesqulsa agrícola foram 
comidos pela e a capacidade de pesquisa foi dizi~ 
mada. Por exemplo, o Instituto Agronômico de Minas Gerais. 
em Belo Horizonte, que em determinada época contou com 
100 engenheiroo-agrônomos trabalhando neste setor, ficou 
reduzido a dois agrônomos em 1964. Em outros centros veri
ficara lO-se situações semelhantes. 

Desde 1960 tem-se tentado revitalizar a pesquisa agrícola. 
Maiores recursos têm sido empregados e se tem procurado 
treinar pesquisadores capa,res. Entretanto, a tarefa é multo 
árdua, e a inllação continua a absorver os aumentos dos 
orçamentos . 

A agdcola é feita tanto por órgãos federais 
corno no Bl'asil. No nível est.adual a responsabili
dade é .geralmente da Secretaria de Agricultura, enqua:!\to 
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no Govêrno Federal é realiz.ada principalmente pelo Minis
tério da Agricultura. Além diSto, existem alguns órgãos par' 
ticulares que fazem: alguIIl trabalho experimental. 

Em geral, as instituições de pesquisa no Brasil funcionam 
isoladamente e independentes dos órgãos de ensino e exten
são. Essa independência tem provocado uma certa falta de 
atendimento às necessidades da população rural, por ,parte 
dos . 

A enumeraçãC' (i> avaliaçãC' dos centros de pesquisa 
existentes no Blasil seria uma empreitada grande demais. 
Nesta seção, o objetivo é -mais limitado, isto é, procurou-se 
caracterizar a da pesquisa existente, docmnen-
tar-se tanto quanto o ruvel de treina.mento dos pes-
quisadores e avaliar, de um modo geral, as características de 
tais proglamas. 

Â Pesquisa no Nível Federal 

Até 1962, todo o trabalho de pesquisa e experimentação 
era subordinado ao Ministério da Agricultura e supervisio
nado pelo Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômi
cas (CNEPA), que incluía o Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas e a Universidade Rural do BrasiJ. Na reorga
nização levada a efeito em 1962, a atividade de pesquisa ficou 
com O Departamento de Pesquisas e Experimentação Agro
pecuárias (DPEA), constitui do das seguintes seções: 

1. Divisão de Pedologia e Fertilidade do Solo 
2. Divisão de Fitotecnia 
3. Divisão de Zootecnia e Veterinária 
4. Instituto de óleos 
5. Instituto de FeJ'mentação. 

Além dêsses órgãos, exis.tiam seiS institutos regionais 
que cuidavam simultAneamente de problemas de cultura e 
criações. t:sses passaram a ter os seguintes nomes: 

1. Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuá
ria do Norte (IPEAN) , em Belém do pará, com cinco 

experimentais distribuidas pela Região 
• 

2. Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuá
ria do Nordeste (IPE~E), em Recife, Pernambuco, 
com oito estações experimentais. 
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3. Instituto de Pesquisas e F.xperimentação Agropecuá
ria do Leste (IPEAJ.) em Cruz das Almas, Bahia, 
com quatrC' estações experimentais. 

4. Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuá
ria do Centm-Oeste (IPEACO) em Sete Lagoas, 
Minas Gerais, com sete estações experimentais. 

5. Instituto de Pesquisas e Experimentação Agrope
cuária do Centro-Sul (IPEACS), no quilômetro 47, 
Rio de Janeiro. 

6. Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuá
ria do Sul (IPEAS), em Pelotas, Rio Grande do Sul, 
com cinco estações experimentais. 

Em 1968, a orga.nização da pesquisa no Ministério da 
Agricultura foi mais uma vez modificada e o seu nome alte
rado para Escritório de Pesquisas e Experimentação. As divi
sões básicas permaneceram pràticamente as mesmas, com 
a adição de dois novos institutos: um em Mato Grosso e 
outro no Para.ná. ~stes dois novos institutos fortalecerão o 
esfôrço de pesquisa nestas duas regiões agrícolas de rápido 
crescimento, bem como cobrirão de modo mais adequado as 
regiões agrícolas do país. 

Os institutos têm sido seriamente prejudicados por te
rem grupos técnicos inadequadamente treinados, dificuldades 
orçamentárias, impossibilidade de empregar o pessoal técnico 
em regime de tempo integral e por não concentrarem os seus 
recursos nos problemas importantes das respectivas regiões_ 
Em conseqüência , as suas contribuições em têrmos de criar 
nova tecnologia E' modernizar a agricultura bra."ileira, têm 
sido pequenas. 

Em 1966, o único dos seis institutos que tinha um corpo 
técnico razoà velmen te bem treinado era o IPEAS no Rio 
Grande do Sul, que dispunha de um técnico com PhD, e dez 
outros com M. S., a maior parte dêles conseguido nos Estados 
Unidos. 

O IPEACO tinha a,penas dois técnicos com M. S. em 
1966, contando com outros 11 que estavam fazendo pós
graduação (M. S.) em Viçosa e Piracicaba. O IPEACS era 
o único outro instituto que dispunha de um número razoá
vel de profissionais Com treinamento avançado. 

A partir de 1966 implementou-se um amplo programa 
de melhoria de corpo técnico. Na época em que êsse estudo 
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foi feito. havia cêrca de 50 profissionais cursando o pós-gra
duação em escolas americanas. além de outros que estavam 
tomando cursos avançados no Brasil. 

Os institutos têm concentrado os seus trabalhos em 
culturas. pràticamente negligenciando a criação animal. A 
única exceção é o IPEAS que vem fazendo pesquisa animal 
há cêrca de 10 anos. 

Do mesmo modo, os programas de pesquisa dos institu
tos têm pràticamente ignorado os aspectos econômicos da 
pesquisa técnica. Uma vez mais a exceção é o IPEAS, qU{1 
tem mantido um economista agrícola que não apenas tra
balha com o órgão estadual de extensão como também de
senvolve. pesquisa sôbre a administração de propriedades 

• • agropecuanas . 

Uma lista de 1.205 projetos de pesquisa sôbre culturas 
foi publicada pela ABCAR em 1961, com base em material 
obtido no Ministério 5la Agricultura. Esta lista está suma
riada na Tabela 14. Dos 1. 205 projetos, 534 tratavam do 
desenvolvimento ou teste de variedades de culturas, e outros 
423 de experimentos sôbre adubação. ~es dois assuntos re
presentavam 80 por-cento do esfôrço total de pesquisa. A 
êsses, seguiam-se 74 experimentos sôbre espaçamentos de 
plantas, 63 sôbre épocas de plantio e 20 a 30 sôbre cada um 
dos seguintes assuntos: (a) o uso de herbicidas e fllllgicidas; 
(b) seleção e tratamento de semente; e (c) práticas culturais. 

Classificando-se por culturas) 289 experimentos tratavam 
de vátios problemas da cana-de-açúcar, 158 sôbre milho, 103 
sôbre trigo e 59 sôbre café. Foi registrado apenas um expe
rimento com banana e um com cacau. Na época em que 
êste levantamento foi feito, pràticamente a única pesquisa 
animal estava sendo feita no IPEAS. 

A característica do programa de pesquisa do Ministério 
da Agricultura não mudou muito desde aquela época. O tra
balho sôbre pecuária está atualmente merecendo maior aten
ção, embora ainda não se tenham desenvolvido grandes pro
gramas. Também está-se cuidando mais da forragem para 
a produção animal e de solos. Além disto, o Ministério tem 
planos de aumentar a sua pesquisa econômica. Espera-se usar 
conceitos de análise econômica na determinação de priorida
des, bem como estudar as implicações da administração de 
propriedades da pesquisa técnica e biológica. 

229 



'" w 
o 

La\"oura 

Cereais 
Arroz 
A\'eia 
Ce"ada 
Milho 

Trigo 

Centeio, Sorgo 
St'mentes Oleagino~as 

Amendoim 
Linho 
Feijão Soja 
Mamona (CarOço) 
Girassol 

Forragem 
Fibras 

Algodão 
Agave, Rami, 
Siaal, Juta, 
Fibra do Llber 

Raizes 
Batata-inglêsa 
Batata-doce 
Mandioca 

-

N.' d" Ex-
pf'rimf'Dtos 

49 
19 
16 

158 

103 

10 

27 
ZT 
36 
14 

2 

6 

55 

12 

80 
14 
38 

Tabela 14 

EXPEBIJIIENTOS AGRtCOLAS. POR TIPO, 1961 

F"rtlll- ".rl,,- Espata- Data do Inseticida 
zantf's , ~ad ... mrnto Plantio Fu.nglcida 

9 31 4 1 1 
2 16 O O O 

3 10 1 O O 
47 69 10 19 1 

23 63 1 5 1 

O 6 O 3 O 

3 19 2 2 O 
1 17 7 2 O 
9 23 O 4 O 
O 11 3 O O 
1 O O 1 O 

4 1 O O O 

17 17 5 8 3 

3 5 3 O O 

21 42 2 2 6 
1 9 1 • 1 2 
1 20 14 2 O 

Seleçio de Pr'tlca. 
Semente.., de Outro. 

Tratamento Culturas 
-

3 O -
1 O -
1 O -
1 7 3 herbicida 

1 irrigação 
2 4 1 irrigação 

3 trato 8010 

O 1 -
1 O -
O O -
O O -
O O -
O O -
O O -
1 3 1 herbicida 

1 O -

6 O 1 trato 6010 

O O -
O 1 -



N 
W .... 

Lavoura 

Legumes 
Tomates 
Outros (a) 

Frutas .(b) 
Café 

Cana-de-Acúcar 

COcos 
FeijAD 
Fumo 
Outros (c) 

Total 

N.' de Ex
perimento. 

23 
45 

29 
69 

289 

10 
45 
22 
19 

1.205 

Fertill- Varie-

5 11 
20 16 

9 11 
11 29 

199 74 

9 O 
10 26 
16 2 

- 10 

423 634 

Eapaç,o
mellto 

2 
1 

O 
4 

6 

O 
2 
2 
5 

74 

Datado 
plantio 

O 
3 

O 
O 

O 

O 
7 
1 
2 

63 

Inseticida 
F1mglcl<la 

O 
O 

6 
1 

:I 

O 
1 
1 
2 

26 

Seleção de 
Sementes, 

Tratamento 

O 
1 

1 
O 

3 

O 
O 
O 
O 

Z2 

(a) Espargos, beterraba, brócoli, repOlho, ceJloura, pepino, beriugela. alho, alface, cebola. ervilha, pimenta. 
(b) Macã, banana, clt ricas, pessl'gos, ameixas, abacaxi, melAD, melancia, morango. 
(c) Cacau, feljil.o macaçar, cajú, hibisco, azeitonas, borracha. 
(d) Influência das fases da lua. 

Pritlc" 
de 

Culturu 

6 
O 

O 
2 

4 

O 
2 
O 
O 

34 

Outro. 

-
2 herbicida 
2 lunar (d) 
1 somhreado 
3 trato 11010 
3 herbicida 
2 irrlgacAo 
3 sombreado 
4 trato solo 
1 herbicida 
1 trato 11010 
1 IrrlgaClo 

-
1 110m breado 

-

Fonte: ABCAR; Ministério da Agricultura, CNEPA. L1at& completa, Indicador de Experimellto. A~eolaa (Rio de Janeiro: ABCAR, 
1961) encontra-ae no ('acritórlo do SNP A no Km. 47. Ver também Ministério da Agricultura, 1Il.leador elo. 'ua1Ml1h.. ele 
Pe.qal .... e Experlmentaç'o (Rio de Janeiro: ltaga!, 1961). (Mimeografado) 



A Pesquisa nos órgãos Estaduais 

Vários estados desenvolvem programas de pesquisa atra
vés das suas Secretarias de Agricultura. Dêstes, os mais efe
tivos são os de Pernambuco, São Paulo e Rio Grandp do Sul. 

Em Pernambuco, 'o Instituto de Pesquisas Agronômicas 
(IPA) com sede em Recife tem um bom programa de pesquisa. 

É bem treinado pelos padrões brasileiros, pois o Instituto tinha 
em 1966, 10 técnicos com M. S. e dois com PhD. Vem rece
bendo um bom incentivo do estado e dêsse modo tem conse
guido manter bons profissionais. 

No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Agricultura man
tém 11 estações experimentais, além de um programa de 
pesquisa sôbre anoz, associado com o Instituto Riograndense 
de Arroz. Entretanto, o nível de treinamento do corpo técnt
co não é dos melhores. 

O melhor programa e a melhor infra estrutura de pes
quisa no âmbito estadual é desenvolvido em São Paulo. O 
Instituto Agronômico de campinas (IAC) é um dos melhores 
centros de pesquisa do país e tem realizado UIl1 bom trabalho 
com vistas à melhoria das práticas agrícolas no estado. Conta 
com 16 estações experimentais espalhadas por todo êle, além 
da sede em Campinas. 

O nível de treinamento do seu corpo técnico em 1966 
era o seguinte: 

1. Técnicos que completaram ou estavam cursando 
pás-graduação no exterior (M.S., PhD ou equiva-
lente) .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

2. Técnicos que completaram ou estavam cursando 
pós-graduação no Brasil (M.S., ou doutora-
mento) ............................................. 15 

• 

3. Técnicos com treinamento pós-graduado incom-
pleto no exterior ............................ 19 

4. Técnicos com treina.rnento pós-gladuado incom-
pleto no Brasil ............................................ ......... ~ 6 

5. Técnicos sem as qualificações acima .......... lO? 

TO T A L ........................ 156 
Um sério problema em conseguir treinamento adicional 

tem sido do govêrno estadual não ter permitido aos técni
cos se licenciar por mais de um ano de cada vez. Devido a. 
isso, tem sido difícil conseguir até o M. S. com o valioso trei
na.mento em pesquisa que isso teria proporcionado. Recen~ 
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temente, porém, o Govêrno tem mudado a sua política a êste 
respeito. 

Os outros órgãos de pesquisa no Estado de São Paulo 
são os seguintes: 

1. INSTITUTO BIOLóGICO (São Paulo) t!ste ins-
tituto foi estabelecido originàriamente para fazer pesquisa 
básica. Em 1966, haviam 237 técnicos trabalhando no Insti
tuto, dos quais 97 eram agrônomos e 95 veterinários. Pelo 
menos 60 técnicos passaram algum tempo no exterior, em
bora nã.o tenha havido interêsse em concluir cursos avança.
dos. Cinco estavam fora do Brasil na época da visita. 

2. DIVISA0 DE ZOOTECNIA E NUTRICAO ANIMAL • 

(São Paulo) Dos 40 técnicos dessa divisão, dois t· 
M.S. Um outro estava no exterior cursando M.S. e outros 4 
estavam em Piracicaba. Além disso, três haviam estudado 
no exterior por períorlo~ de um an0 ou mais· Um sério pro
blema para essa divisão tem sido a falta de recursos para 
financiar pesquisa animal. A falta de animais impede a 
pesquisa que requer réplicas. 

3. DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA (São Paulo) 
Esta organização está devotada à pesquisa básica e tem 
renome internacional. O número de técnicos era aproxima
damente 30, com um dêles tendo o PhD tirado em Harvard 
e outro concluindo êste curso. Além dêsses, sete técnicos 
haviam estudado no exterior ;por um ano ou mais. 

4. CENTRO DE PESQUISA TROPICAL DE TECNOLO
GIA ALIMENTAR (Campinas) ~ste é um nôvo centro de 
pesquisa que está funcionando desde 1963. Amparado por 
um convênio com a FAO, o acêrto foi de início deSenvolvido 
com o govêrno brasileiro e mais tarde transferido para o 
Estado de São Paulo. É o único centro de pesquisa sôbre 
tecnologia alimentar de porte no país, embora alguns outros 
trabalhos tenham sido feitos em outros locais. 

O plano inicial do Instituto é trabalhar apenas com 
produtos de origem vegetal e se expandir mais tarde incluindo 
produtos animais. Atualmente, a principal preocu.pação é 
com o beneficiamento de frutas tropicais, principalmente 
bananas. 

Havia 30 técnicos no centro em meados de 1966, na maio
ria agrônomos. Dêstes, quatro tinham M.S. de Berkeley e 
três outros estavam fora do Brasil cursando pós-graduação. 
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Dois mais haviam estudado no exterior sem concluir curso 
avançado, e outros 4 estavam prontos para iniciar a pós
graduação. 

O objetivo geral do centro é melhorar os produtos que 
atuaJmente são industrializados e a sua missão principal é 
fazer pesquisa. O ensino só será dado em colaboração com 
escolas e universidades. 

A Pesquisa nos órgãos Não-Governamentais 

Existem três instituições não-govemamentais que têm 
contribuído no trabalho de pesquisa, no Brasil. Elas são: 

IRI, ANTERIORMENTE CONHECIDO COMO INSTI'I'U
TO DE PESQUISA IBEC ~sse último era uma organiza
ção filantrópica fundada por Nelson e David Rockefeller como 
parte da .. American Intemational Association for EconomJc 
and Social Development" (~). O programa de pesquisa uti
lizava 12 técnicos bem treinados, em 1962. Mostrou interêsse 
especial no uso de adubos (inclusive melhoria dos solos de 
cerrado) e nutrição animal. 

Em 1963, o seu nome foi mudado para IRI e a sua prin
cipal base de financiamento passou a ser a USAID. Com o seu 
corpo técnico aumentado para 40, está realizando um pro
grama de pesquisa e proporcionando assistência aos institu
tos do Ministério. 

COMPANHIA ANDERSON CLAYTON O principal in-
terêsse desta companhia é a comercialização de café e algo
dão. Entretanto, a firma julgou vantajoso assistir aos produ
tores na melhoria das suas práticas agrícolas conseguindo 
melhores rendimentos. Tem uma estação experimental em 
Presidente Prudente, São Paulo (cuida.ndo, principalmente, 
de experimentos com adubação) e também emprega vários 
agrônomos que dão assistência aos produtores de quem a 
companhia compra algodão e café. 

AGROCI<:RES É uma firma. particular de sementes 
que foi fundada inicialmente com financiamento parcial do 

(5) Para uma história da "American Intematlonal Associatlon". 
veja Martha Dalrymple, The AIA story, TIDo Decades of tnternatfo
nal Cooperatlon (New York: Amer1can Intema,tlonal Associatlon for 
Economic and Social Development, 1968) . 



IBEC. o seu principal produto tem sido a semente de milho, 
e tem dado urna gra.nde contribuição ao desenvolvimento de 
variedades hibridas no Brasil. Está atualmente expand1nd() 
o seu trabalho com feijão e sargo. A firma tem estações 
experhnenta1s em vários locais do pais, e tem colaborado no 
empenho total em pesquisa. 

Outras Instituições de Pesquisa 

Duas outras instituições estão trabalhando em 
sóbre os aspectos técnicos da produção agrlcola. 

CEPLAC (COMISSAO EXECUTIVA, PLANO DE RE· 
CUPf4:RAÇAO ECONOMICA RURAL DA LAVOURA CA
F'EEIRA) A zona de produção de cacau, no Estado da. 

. Bahia, recebeu recentemente ajuda para pesquisa e exten-· 
são de um poderoso e bem financiado programa iniciado pelo 
Oovêmo Federal. Os recursos se originam de uma taxa de 
exportação de cacau (15 por-cento sôbre o cacau em amên
doas e 5 por-cento sôbre os produtos semi-proces.sa.dos). A 
CP:PLAC tem responsabilidade e autoridade paxa. todo o tra.
balho com o cacau no Brasil. 

Desde o seu inicio, em 1962, esta orga.nização tem feito· 
considerável progresso em criar uma estrutura na qual se 
pússa desenvolver programas de pesquisa, extensão e crédito, 
tão necessários nesta tradicional área agrícola. O seu traba-· 
lho é bàsicamente com cacau, porém já começou trabalhos 
sõbre diversificação da lavoura e problemas do setor animal. 

Em 1966 o programa de pesq\l!.S8. contava com um grupo· 
de 20 técnicos. Apenas um dêles, o diretor, tinha o PhD, 
porém alguns técnicos estavam sendo enviados para Viç(}S8, 
e Piracicaba com vistas à pós-graduação. Em 1966, 5 técni
cos tinham M. S. obtido em Viçosa e Turrialba, e três outros 
deveriam concluir a p6s-graduação naquele ano. 

CP:N'I'RO PAN-AMP:RICANO DE F'EBRE AF"l'OSA É 
UIl1 projeto do Programa de Cooperação Técnica da OEA e 
é administrado pela Organização Pan-Americana de Saúde. 
O principal objetivo do projeto é assistir aos países que não são 
afetados pela febre aftosa no sentido de manterem a situa
ção, bem como àqueles que contam com esta doença, a con
seguirem o seu contrõle e erradicação. O programa do Centro 
inclui pesquisa, um serviço de diagnóstico e identif\cação do 
vírus, um programa de treinamento, um serviço de .~ 
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Tia e consultoria, estudos de campo e a coleta e disseminação 
de informações. Em 1966 trabalhavam no Centro 12 técnicos 
e 135 outras pessoas . 

.sum4rio e Conclusões 

Embora sem representar uma cobertura completa de 
tôdas as instituições de pesquisa que estão trabalhando direta 
'Ou indiretamente nos problemas agropecuários, o levanta
mento feito (junto com as informações apresentadas sôbre 
as escolas de agronomia) deve dar uma idéia do trabalho 
-que está sendo efetuado, a fonte de auxilio e organização, 
e o nível de treinamento dos que trabalham com pe~uisa 
agrícola no Brasil. Apesar dos nu merosos centros de pesquisa 
e estações experimentais, a falta de pesquisa de produção é 
um dos sérios fatôres que prejudicam a elevação dá produti
vidade do setor agrícola. 

Em linhas gerais, existem cinco bons programas ou 
-centros de pesquisa no BrasU. O melhor e o mais completo 
dêles é em São Paulo. A infra·estrutura de pesquisa é razoà
velmente bem desenvolvida, tem procurado atacar de modo 
amplo os problemas do estado e tem recebido um bom suporte 
financeiro. ~sse sistema de pesquisa tem desempenhado u lU 

papel importante na modernização da agricultura do estado, 
bem como das regiões agrícolas vizinhas. 

Outras fontes positivas na estrutura de pesquisa são o 
IPEAS, no Rio Grande do Sul, o Instituto do Estado de Per
nambuco (IPA) , a CEPLAC na zona de cacau e o trabalho 
sôbre milho híbrido da AGROCII:RES. Atualmente, os pro
gramas com bom potencial são os da Escola de Agronomia 
de Piracicaba e da UREMG em Viçosa, bem como o programa. 
geral do Rio Grande do Sul. Se os esforços para melhora.\" os 
grupos técnicos no Govêrno Federal continuarem, e se forem 
acompanhados por melhores dotações orçamentárias, êste 
setor do trabalho de pesquisa se poderá tornar um instru
mento efetivo de desenvolvimento . 

• 

O sistema de ;pesquisa tem dado algumas notáveis con-
tribuições para o progresso agrícola. Dentre estas estão a 
variedade de café Mundo Nôvo, eficaz trabalho de melhoria. 
do algodão principalmente no Sul, o trabalho com milho 
híbrido e a pesquisa sôbre adubação e alimentação animal 
em São Paulo. Entretanto, o potencial da infra estrutura 
física que existe não tem sido atingido devido ao baixo nível 



de treInamento dos técnicos, por não se estabelecer priori
e concentrar esforços de pesquisa, e devido a instabi

lidade de suporte financeiro. 
Os principais problemas que devem ser enfrentados para 

o desenvolvimento de Um trabalho de pesquisa mais subs
tancial são os seguintes: 

1. A falta de auxilio financeiro estável por parte dos 
govêrnos federal e dos estados. 

2. Bajxos salários dos pesquisadores e uma estrutura 
sala.rial que não estimula os técnicos a obterem mais 
treinamento . 

3. Falta de treinamento em pesquisa para os técnicos 
das estações experimentais. A maioria tem apenas 
o curso superior regular, com pouco ou nenhum 
treina mento em pesquisa. . 

4. Uma burocracia que proíbe a consecução de cursos 
ava.nçados pela dificuldade de se obter licenças para 
se ausentar dos empregos. 

5. Falta de contato dos pesquisadores com a populaçã() 
rural. Em conseqüência, êles têm poucos conheci
mentos dos problemas das zonas rurais. 

6. A repetição de um detenninado conjunto de expe
rimentos, ano após ano, sem que se procure de
senvolver esforços integrados para solucionar os 
problemas dos produtores. 

7. Pouca ou nenhuma tentativa de se relacionar os· 
gastos com pesquisa e a determinação de uma escala 
de prioridades baseadas na importância econômica. 
do produto. 

8. Situação de emprêgo em tempo parcial, que divida. 
o interêsse do pesquisador e prejudica o desenvolvi
mento de estudos de profundidade . 

9. A falta de pesquisa básica, que potencialmente 
deria ter um grande impacto pela mudança .ct 

situações vigentes. A maior parte da pesquisa é alta
mente a,plicada e envolve nada mais que competição
de variedades e avaliaçã.o da resposta às aplicações 
de adubos. . 

10. A situação institucional dos órgãos de pesquisa como
entidades autônomas, com pràticamente nenhmna 
base acadêmica. 
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Os pesquisadores de qualquer país ou em qualquer situa
ção, quase sempre gostam de explorar os seus próprios inte
rêsses. Entretanto, êles fazem isso com o risco dos seus 
próprios suportes financeiros. O fato de os agrônomos brasi
leiros terem origem urbana, e a falta de comunicação com 
os órgãos de extensão, têm feito com que os pesquisadores 
agncolas sejam pal'ticularmente insensíveis às necessidades 
da população rural. 

Nos últimos anos, algum progresso tem sido conseguido 
no fortalecimento da capacidade de pesquisa no Brasil, e 
muito mais pode ser feito no futuro. O desenvolvimento de 
progra mas de p6s-graduação está proporcionando treina
mento sisteIJ1...á.tico em pesquisa e deve facilitar a elevação 
da competência neste setor. A necessidade de melhorar a 
produtividade agrícola está cada vez mais sendo reconhecida. 
e tal empenho está gradativamente se aproximando das prio
ridades condizentes com a importância econômica. Isto é 
particula I mente verdadeiro no caso da expansão da pesquisa 
animal. Entretanto, muito ainc~a resta para ser feito, até 
que se possa dizer que o Brasil tem uma capacidade de pes
quisa que contribuirá para a modernização do setor agrícola. 

SERVIÇOS DE EXTENSAO 

o método predominante de se levar os resultados da 
pesquisa até os produtores e promover aumentos da produ
ção no Brasil tem sido tradicionalmente o fomento. A sua 
idéia básica é estimular a produção através do fornecimento 
de serviços técnicos (gratuitos) e insumos para os pro
dutores a preços abajxo do mercado, com o Govêrno pagando 
a diferença (0.<; insum~ disponíveis variam desde a distri
buição de sementes através de monopólios dos estados, a ma
trizes de animais, a patrulhas mecanizadas para preparo de 
terras e outras atividades). A sua principal preocupação não 
é educar o produtor para produzir mais e melhor, mas sim 
fOlnecer serviços técnicos e insumos de que êle necessita a 
preços de custo ou até mais baixos. 1: um programa tipica
mente orientado para os animais ou plantas ao invés do 
homem. Sob êste sistema não é importante que o produtor 
aprenda técnicas, pois existem técnicos para trabalhar de 
graça para êle. 

Por várias razões as organizações de fomento não têm 
funcionado bem. Primeiramente, elas tendem a ser domi
Dadas por políticos, que as usam como instrumento politico 



e pelos grandes produtores. O sistema é UI11 grande usuário 
de recursos tanto hmnanos como financeiros, o que limita o 
impacto que possa ter. Os fundos disponiveis para a compra 
e venda de insumos são ràpidamente consumidos pela 1nfla.. 
ção, e logo se tornam insignificantes. Prà!icamente, os técni
cos não têm treinamento e a ad ministraçao é altamente cen
tralizada e muito morosa. 

Devido a êsses problemas, o conceito de fomento se tem 
tornado tão desacreditado que algumas organizações recen
temente criadas, apesar de adotarem a sua fOl'ma tradicional, 
não têm usado seu nome nos titulos ou na descrição dos seus 
programas. Por exemplo, no Ministério da AgrIcult1Jla, o 
nome foi mudado de Serviço Federal de Fomento para Set
viço de P~omoção Agropecuária. Mesmo assim, a maioria dos 
tknicos enca1legados de levar práticas modernas até os 
produtores ainda pertencem a organizações que usam mé
todos de fomento. A única coisa que aconteceu foi a mu
dança no nome. 

O conceito de e - o rural como um programa de 
educação de adultos e orientado para o homem foi apenas 
recentemente introduzido no Brasil. A sua introdução coin
cidiu com a criação da ACAR (Associação de Crédito e Assis
tência Rural) de Minas OOlais em 1945 (6). Antes disso, havia 
um projeto pilôto em Santa Rita de Passa Quatro, em Siío 
Paulo, que entretanto nunca passou do estágio pilôto. 

Não obstante, a ACAR não foi criada de inicio para 
extensão rural nos moldes tradicionais, mas sim para desen
volver em Minas Gerais um programa de crédito supervisio
nado nas mesmas linhas do Farmers Home Administratioll. 
dos Estados Unidos. Logo, entretanto, verificou-se que êste 
nã,o era o tipo de programa que o Brasil necessitava, sendo 
que por volta de 1953 fonnalizou-se a idéia de um serviço de 
extensão nos moldes mais tradicionais. Até 1956, a idéia 
prà vingou e a ACAR se tomou o serviço de exten
são de Minas Gerais. O crédito supervisionado, e mais tardEI 
() crédito orientado que pràticamente o substituiu, se tomou 
apenas um dos seus instrumentos para estimular a adoção 
de nova tecnologia. 

A nova idéia era de acelerar a adoção de novas práticas 
através do fornecimento de crédito pala os lideres inovadores. 

(6) Para uma excelente descrição e avaliação do programa da 
ACAR, veja José Paulo Ribeiro e Cllfton R. Wharton Jr. "The ACAR 
Program In Minas Gerais, BrazU", em Subststence Agrfculture anel 
Economtc Development, (ChIcago, Aldlne Publlshing Co. 1ge9). 
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"Esperavarse que o crédito viesse a facilitar a adoção das novas 
'práticas mais ràpidamente, pois reduzia ou elimin~va quais
quer restrições financeiras. Os recursos financelIos eram 
fornecidos pela Caixa Econômica de Minas Gerais e pelo 
'Banco do Brasil, com predominância do primeiro. 

A ACAR procurou evitar os erros do fomento. Devido 
·ao fato de que uma boa parte dos recursos iniciais eram da 
hmerican Internati01!al Associati01! (AIA) e graças à boa 
vontade do govêrno estadual, foi possível desligar a ACAR 
do contrôle político do estado. Entretanto. permaneceu su
bordinada ao Govêrno, através da constituição de uma junta 
governativa que a administrava. Através dêsse expediente, 
-os políticos foram mantidos fora da ACAR àesde o inicio. 

Além disto, grande parte do seu sucesso é devido ao seu 
-desenvolvimento gradativo, ao contrário da implementação 
muito ampla como de muitos programas no Brasil. Inicial
-mente, foram criados apenas quatro escritórios locais e a idéia 
se expandiu aos pouco..~, na medida em que se adqüiria' expe
'riência e os técnicos para a direção da instituição eram 
treinados no Brasil e no exterior. Por outro lado, a ajuda 
-externa para a ACAR diminuiu gradativamente, enquanto 
a contribuição do estado aumentou, e em 1956 a AIA se 
'afastou completamente. 

No início, o progra ma da ACAR era restrito bà..."icamente 
a pequenos proprietários. Se a meta do programa era o 
'bem-estar social, esta teria sido uma maneira válida de ação. 
Contudo, se o objetivo era de aumentar a produção agrícola, 
que poderia resultar nu rua base mais ampla para a distri~ 
'buição dos ganhos com o desenvolvimento, êste critério tem 
sérias limitações. Mais recentemente, o programa tem sido 
~xpandido a propriedades maiores, principalmente nos seus 
aspectos de assistência técnica, com os programas de crédito 
reservados principalmente para os pequenos proprietários _ 
aquêles que mais provàvelmente experimentavam as agruras 
-<la falta de capital. 

Em 1954 a ACAR já era considerada uma sÓlida insti
tuiç~o. _ tanto que influenciou a criação da ANCAR, urna 
'wtltUlçao semelhante que se destinava a atender às neces
'sidades dos vários estados do Nordeste. 'A ANCAR por sua 
vez, foi subdividida, e hoje cada estado do Nordeste tem a sua 
,. .-

propna orgamzaçao. Mais tarde. outras organizações SelIte-
lhantes foram criadas no Rio Grande do Sul (ASCAR) 

:8a:Qta · Catarina (ACARESC), Paraná (ACARPA), e Espíri~ 
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Santo (ACARES). Atualmente, 18 dos 22 estados do Brasil 
têm um serviço de extensão rural. 

Em 1956, foi criada a ABCAR como órgão de escopo 
nacional, e desde então a idéia de extensão como um progra·· 
ma de treinamento tem de modo crescente penetrado na 
esfera federal. O suporte financeiro evoluiu a tal ponto que 
atualmente o Govêrno Federal proporciona pelo menos 60 
por-cento dos recursos para os órgãos estaduais. Quando o 
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola (INDA) foi 
criado em 1964, a ABCAR se tornou o órgão executivo para 
as suas atividades extensionistas. Embora seja atualmente 
financiada em grande parte pelo INDA, a ABCAR tem man
tido a sua autonomia administrativa. 

Assim, o serviço de extensão rural, que nasceu e se desen~ 
volveu fora do Ministério da Agricultura, hoje está a êle in
corporado financeiramente, embora mantenha as suas caracte
rísticas f.unda.mentais. A tendência atual é para relações 
cada vez mais próximas, pois existe uma aceitação geral dos 
métodos de extensão pelo Ministério da Agricultura. Até 
mesmo os serviços de fomento do Ministério da Agricultura 
se estão tentando modernizar, e estão adotando ràpidamente 
os métodos extensionistas. Um caso típico é o PLAMAN, qU€~ 
é uma espécie de híbrido de extensão e fomento, formado 
para atender à pecuária leiteira. 

É ainda muito cedo para se julgar definitivamente a 
contribuição da extensão rural para o aumento da produti
vidade da agricultura brasileira. Apenas uma pequena par
cela dos municípios é atendida por êste serviço, e a m~.ioria 
dos escritórios tem menos de 5 anos de funcionamento. Não 
obstante, os seguintes pontos são importantes: 

1. Em pouco mais de 15 anos a idéia de 
aceita no Brasil. 

foi 

2. Na formulação de polftica aglicola, tanto no nível 
federal como no estadual, é apreciável a influência 
do serviço de extensão. 

3. o serviço de extensão tem ajudado grandemente a 
aumentar o prestigio do agrônomo na opiniã() 
pública. 

4. As universidades rurais e as escolas de agronomia 
têm aceito a idéia e têm introduzido cursos de 
extensão rural nos seus currículos. 
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Os principais problemas que enfrentam para aumentar 
a produtividade agrícola são de duas naturezas. O primeiro, 
é a falta generalizada de pe&quisa relevante sôbre os proble
mas brasileiros. poder-se-ia dizer, quase categoricamente, que 
a capacidade extensionista é mais bem desenvolvida do que 
a capacidade de ,pesquisa . O segundo problema é o alto grau 
de analfabetismo nas zonas rurais, que torna difícil a diStri
buição do conhecimento e aumenta os custos dos programas 
de extensão. 

organização Administrativa da ABCAR 

A ABCAR é o órgão coordenador da extensão rural no 
Brasil. Centraliza os recursos federais e os distribui entre 
os serviços estaduais de acôrdo com critérios condizentes 
com a sua pol1tica interna. Entreta.nto, a ABCAR 'não tem 
uma função executiva. Ao contrário, mantém um corpo 
técnico para estabelecer contatos com o Govêrno Federal e 
para auxiliar os serviços estaduais. É considerada como ins
tituição de utilidade p~blica e tem u ma, junta administra.
tiva composta das instituições que financiam o sistema. 

Nos vários estados, existem serviços estaduais de exten
são que são autônomos e financiados pelo Govêrno Federal e 
pelos governos estaduais (o Govêrno Federal contribui com 
pelo menos 60 por-cento dos recursos). OS serviços estaduais 
são dirigidos por juntas administrativas compostas de repre
sentantes da ABCAR e dos governos federal e estadua.is. 
Cada junta elege o secretário geral, que realmente dirige o 
serviço. ~le é ajudado por um corpo técnico do escritório 
central, e escritórios regionais que formam o corpo adminis
trativo do serviço. O trabalho junto aos produtores rurais é 
feito pelos escritórios locais, que em geral operam em apenas 
um município. Bàsica.rnente, o pessoal no nivel local é com
posto de um agrônomo e uma economista doméstica, sendo 
que a.rnbossão treinados sôbre as técnicas de extensão rural 
através de cursos pré-serviço e por treinamento em serviço 
(os cursos duram cêrca de 40 dias além de 3 meses de visitas 
e trabalho de campo) . 

Os agrônomos são geralmente formados em escolas com 
cursos de 4 anos, embora de modo crescente se esteja usando 
l)8 egressos de escolas técnicas de nível médio. As economistas 
domésticas, entretanto, na maior parte, são formadas em esc~ 
las normais. 
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o sistema de trabalho é o de tempo integral. Isto é 1,Il)1a 
vantagem considerável e tem contribuído significativa
mente para construir um sólido programa. Os empregados 
·estão sujeitos às leis trabalhistas e às leis do funcionalismo 
público. Em geral l o sistema ABCAR tem conseguido pagar 
salários mais altos do que os órgãos governamentais. 

A Expansão dos Serviços Estaduais 

Os dados sumariados dos 12 serviços estaduais que têm 
funcionado por tempo suficientemente longo para serem jul
gados como bem estabelecidos, estão a,presentados nas Tabe
las 15. e 16 o Seis outros estados filiavam serviços à ABCAR 
desde 1960. 

Os dados indicam várias importantes características da 
organização de extensão. Primeiro, a organização é bastante 
limitada no âmbito de trabalho. Apenas uma pequena par
cela dos municípios de cada estado está sendo atingida, os 
gastos por população rural são extremamente pequenos, e 
a relação de técnicos por população rural é bastante grande. 

Os gastos por população rural estão superestimados, e a 
população rural por técnico está subestimada, pois se usou 
dados demográficos de 1960 em comparação com dados de 
gastos e técnicos de 1965 ou 1966. 

Entretanto, desde 1960 todos os órgãos estaduais se 
expandiram rl\pidamente. O número de escritórios locaIs 
aumentou, o número de municípios atingidos tem aumentado 
tremendamente, e o número de técnicos empregados também 
tem crescido. Deve ser observado que a continua expansão do 
sistema pode proporcionar um mercado já estabelecido para 
as escolas de agronomia que estão em rápido crescimento. 

Avaliações dos Program,as do tipo ABCAR 

Devido à natureza pioneira do programa de extensão, 
quando foi introduzida originalmente na ACAR, esta tem sido 
estudada por vários pesquisadores da própria instituição e 
de estranhos a ela. Ribeiro e Wharton sumariaram 
estudos, bem como proporcionaram as suas pr6pria~ avalia
ções da efetividade geral da organização (1). 

Os primeiros estudos detalhados sôbre o impacto do pro
grama de extensão no produto agrícola e eficiência técnica 
têm apresentado um resultado misto, tendendo, porém, para 

(7) Ibld. 
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N ,. 
• Tabela 15 

OBGAOS ESTADUAIS DE EXTEHSAO: 011(: S E BEI.A(:OF.S POPVI.AClONAlS 

Mfn.s Gerat, ..................... . 
Catarina a •••••••••••••••••• 

EIIplrlto _ •••••••••••••••••••• 
Crea.ri ••••••••.•••••••••••••••••••• 
Paraná ••••••••••••••••••••••••••• 
Rio Grande do Sul ............... . 
Pernambuco ............... -..... . 
B'hte .............................. 
Rio de J'ane1ro ................•.. 
Golú ... ........................... 
Rio Grande do Norte ......... "" 
Parafba ... ....................... . 

ACAR 
ACARESC 
ACAR]I'~ 

ANCA R-I,;"E'" 
ACARPA 
ABCAR 
AN'CAR-PE 
ANCAR-BA 
ACAR-R1 
ACAR-GO 
ANCAR-RN 
ANCAR-PB 

(a) Convertidos à texe de cAmbIo médio naquele eno. 
(b) Dados demogt 4Clcoa de 1960. pola nto e ll1auem dados 

» •• d·a. 
-

1948 

, ....... 
------. ..... 

1966 
1964(c) 
1964(d) 
19118 
1959 
1959 
196Hd) 

to 
total ('), 196I 

$ 1.729.318 
672.363 
~7.136 

61 2 .600 
432 

8Ot.136 
617.272 
253.636 
363. '773 
339.682 
319.727 
00.818 

Oreaaeato por 
Ilablten te 
nral (11) 

$ ,29 
,~ 

,62 
,28 
,11 
,21 
,~ 

,06 
.21 
.~ 

," 
.3:1 

Hablt,atra 

29 .290 
22.672 

87 .692 

196.350 
73.667 
90 .400 
30.~ 

48.618 

(c) EziatJem como parte da ANCAR. o 61ti1o origineI do Nordeste, dM'de 195{' Em 1964 a ~CAR cllvldlu \18 em unidade. 
(d) OriJinàrfemente criada em 1!155, porém aeparad, ~a ANCAJ\ em 196i. 



N .. 
C1I 

ESTADO 

Minas Gerais 
Senta Catarina 
Esplrito Santo 
Ceará 
Paraná 
Rio Grande do Sul 
Pernambuco 
Behia 
Rio de .Janeiro 
Goiás 
Rio Grande do Norte 
Paralba 

N6merode 
JIIgnlelplOI 
·0 Eri,dO 

(1966> 

722 
190 
53 

303 
Z13 
1!K 
182 
336 
63 

221 
152 
168 

(a) DadOll referentes a 1966. 

Tabela 16 

EXPANSAO DOS ORGAOS ESTADUAIS DE EXTENSAO, 1,. - 11166 

ESCRITORIOS LOCAIS 

1960 

62 
25 
11 
10 
H 
25 

9 
8 
6 
6 
8 
9 

140(a) 
71(a) 
41(a) 
'9(a) .. 
42 

36 
2fi 
33 
23 
31 
40 

Agmento 
Perceataal 

226 
2IU 
373 
490 
314 
168 
tOO 
288 
lí60 
383 
388 
444 

MUNICU"IOS ATINGIDOS 

1960 1966 

95 207(&) 

28 l02(a) 
12 39(&) 

18 52(a) 
H .. 
25 58 
9 68 

H 40 
6 38 

10 40 
20 U 
21 .,. 

Aumento 
Perc_tllal 

218 
364 
325 
289 
314 
212 
755 
285 
633 
400 
210 
306 

TaC!IHOOS EMPREGADOS 

1960 

200 313(a) 156 .,. 115 (a) 180 .. 72(a) 164 
33 l04(a) 3lS 
Z1 lí6 2(K 

84 109 13) 

26 .,. 246 
~ 4S 
18 7S 417 
15 47 313 
24 46 1sa 
Z1 59 218 
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,una avaliação favorável. ~les têm mostrado que os progra
mas do tipo ABCAR são capazes de aument~r. os rendimentos 
das culturas individualmente e a produtlV1dade total dos 
fatôres nos municípios que contam com o serviço em relação 
àqueles que não contam. 

Entretanto, um estudo mais recente mostrou um resul
tado negativo (' ). Nesta avaliação mais recente, tll:do indica 
que o programa de crédito subsidiado, que tem Sido usado 
numa situação altamente inflacionária, tem causado uma 
acumulação maior de recursos do que ~um~tado o J?r~u~ 
agncola. O resultado foi um nível mais baiXO de eflCleIlCla 
técntca naquelas propriedades que trabalhavam com a 
ABCAR, do que naquelas que não participavam d~ ~rograma. 
Embora êste estudo não seja de modo algum deflmtivo, pois 
se baseou numa pequena amostra, levanta sérias dúvidas 
sôbre o papel de um programa de crédito subsidiado, na 
melhoria da eficiência técnica. 

Outras organizações e Atividades Extensi01tistas 

Dois outros órgãos governamentais desenvolviam ati
'Vidades do tipo extensionista no pais em 1966. ~es eram o 
Serviço de Informação Agrícola (SIA) e o Departamento de 
Promoção Agropecuária (DPA). t!ste último uniu num 
mo órgão as antigas divisões de fomento vegetal e animal 
(DFPA e DFPV). Além das atividades destas duas institui
ções, o Serviço de Informação do Ministério da Agricultura 
prepara e distribui boletins e circulares, tendo ainda progra
mas de rádio e cinema do tipo extensionista. 

No passado, o mais importante dêsses órgãos era a Divi
são de Fomento da Produção Vegetal (DFPV). As suas fun
ções estão atualmente incluídas no DPA. Em cada estado 
a DFPV mantinha uma Inspetoria Regional de Fomento da 
Produção Vegetal. Cada um dêsses escritórios estaduais tinha 
sob sua responsabilidade várias circunscrições agrícolas e 
postos agropecuários. Em 1962 exis1iam 262 postos por todo 
o país, bem como unidades encarregadas da produção de 
sementes, maquinaria, e irrigação. Em 1962, a DFPV dispu
nha de 391 agrônomos, dos quais cêrca de 20 haviam sido 

(8) Eliseu R.A. Alves e G. Edward Schuh "An EconomJo 
Evaluatlon of the Impact of an Extension Program: ACAR Minas 
Gerais, Brazil" (Mimeografado>, Universidade de Purdue. ' 



emprestados para trabalhnr com outros órgãos, como a 
ABCAR e os serviços estaduais de extensão. 

O trabalho do tl,po extensionlsta com problemas de 
pec1lária era realizado pela Divisão de Fomento da Produção 
AnimaI, até que foi incorporada ao DPA em 1962. A DFPA 
era um órgão menor que a DFPV. Tinha nove Inspetorias 
Regionais de Fomento da Produção Animal no campo, além 
de lima inspetoria de sericultura. Estas possuíam várlas 
fazendas de criação, granjas de demonstração e campos de 
culturas. Em 1962, a DFPA dispunha de 18 veterinários e 34 
agrônomos no quadro permanente e 14 técnicos com funções 
temporárias. 

O órgão que sucedeu a DFP A o trabalho nessa.. 
área. 

Ambos os órgãos se preocupavam bàsicamente com fo
mento e não com extensão, no sentido clássico de educação 
informal. O mesmo se aplica ao DP A, que os incorporou. 

Em 1964, criou-se o Instituto Nacional de Desenvolvi
mento Agrícola (INDA). Isto é parte do programa federal 
de reforma agrária, e conceitualmente tem objetivo amplo 
de desenvolvimento agricola (a organização co-illnã criada 
na mesma época, foi o Instituto Brasileiro da Reforma Agrá.
ria, cuja principal responsabilidade são os programas de 
reforma agrária). Inclui a extensão como parte de suas ati
vidades, e implementa programas dêste tipo através do siste
ma ABCAR. Porém, a maioria dos seus progl'a ma.." é orien
tado pela ação, inclusive com cooperativas e municípios 
modelos, além de muita atividade do tipo fomento. 1: muito 
cedo palia se conjecturar sôbre a contribuição que o INDA 
dará, porém o seu apoio financeiro é bem grande. 

Alguns estados têm serviços próprios do tipo extensio
nista. Dêstes. o mais predominante é encontrado em São 
Paulo, que não se filiou ao sistema ABCAR. O órgão de 
extensão de São Paulo é o Departamento de Produção Vege
tal da Secretaria de Agricultura. 

F:tn 1962, o sistema praticado em São Paulo possuia 
quase 400 Casas de Lavoura. O Plano Quadrienal (1959-63) 
imtecipava fazenda.,s de demonstração em cêrca de 300 delas. 
Mais de 900, de um total de cêrca d~ 1.100 agrônomos da 
Secretaria de Agricultura, trabalhavam nesse serviço. 

Embora esta atividade de São Paulo seja mais do tipo 
fomento do que de extensão, é mais bem integrada e relacio- 
nada com o trabalho de pesquisa do que o serviço de exten--
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são nacional. Através do centro de treinamento ( ) 
localizado em Campinas, os agrônomos regionais são contl
nuamente atualizados sôbre os resultados de pesquisa, além 
de contarem com outros programas e cursos de aperfeiçoa
mento. 

Um outro órgão do tipo extensionista funciona junto da 
CEPLAC que opera na zona de cacau na Bahia. Além das 
suas atividades de pesquisa, está também desenvolvendo um 
bom trabalho de extensão, envolvendo fomento, crédito super
visionado e extensão nos moldes da ABCAR. Em 1966 con
t.ava com cêrca de 70 agrônomos engajados nas atividades 
de extensão e crédito, ou em treinamento para extensão e 
crédito supervisionado. Possuía 21 escritórios localizados nos 
municípios para êsse trabalho. 

Conclusão 

A tradição de fomento ainda perma.nece firme no Brasil, 
com a maior parcela dos recursos para atividades extensio
nistas usada para tais funções. Entretanto, o conceito de 
extensão se está espalhando ràpidamente e os serviços de 
extensão da ABCAR tendem a desenvolver programas de qua
lidade. O apoio financeiro, principalmente no nível esta
dual, é um problema constante, assim como o é a tendência 
de trabalhar com o pequeno produtor. Se uma base adequa
da de pesquisa técnica e biológica pudesse ser desenvolvida, 
viria a facilitar o trabalho com produtores maiores. O nú
mero de propriedades realmente atingidas pelo trabalho de 
extensão ainda é muito pequeno assim como, provàvelmente, 
o impacto no total da produção agrícola. 

Por outro lado, a ABCAR tem feito alguns estudos exce
lentes sôbre os problemas da agricultura brasileira e tem 
patrocinado cursos de treinamento para extensionistas e 
pessoal técnico de atividades relacionadas. A sua preocupa
ção com a melhoria dos seus profissionais é admirável. 

Recentemente, tem havido muito trabalho na organiza
~ão de clubes 4-S para a juventude rural, nos moldes dos 
dubes 4-H dos Estados Unidos. Na maioria dos casos, a ABCAR 
inclui o trabalho dos clubes 4-S nos seus programas. No Esta
do do Rio Grande do Sul existem dois grupos que trabalham 
apenas com programas de juventude rural. 



A INTEGRAÇAO DO ENSINO - PESQUISA E EXTENSAO 

A1; atividades de ensino, pesquisa e extensão tendem a 
ser realizadas separadamente pelas instituições brasileiras. 
A1; principais exceções são a UREMG, em Viçosa, que é a 
única a desenvolver as três atividades; a de Piracicaba 
(ESALQ) que desenvolve ensino e pesquisa; e a CEPLAC, que 
está empenhada em pesquisa e extensão. 

De um modo geral. a comunicação entre estas três fun
ções é bastante fraca. Os pesquisadores tendem a trabalhar 
num vazio, com pràtica mente nenhum diálogo com o exten
sionista, como base para conhecer quais os problemas que 
a população rural está enfrentando. Os extensionistas nem 
sempre são bem informados sôbre os últimos resultados de 
pesquisa. O ensino ,por sua vez, tende a ter pouco contato 

• com a pesqUIsa. 
Para cada caso existem importa.ntes exceções, e há uma 

crescente preocupação da importância do problema. Não 
obstante, existe lugar para muit.o progresso neste aspecto de 
integração. Os maiores dividendos dos gastos com ensino, 
pesquisa e extensão não serão conseguidos até que êsse pro
cesso de comunicação seja melhorado. 

A integração pode ocorrer sem que se coloquem as três 
funções sob a mesma organização administrativa. Entre
tanto, há que ser feito um esfôrço consciente para melhorar 
a troca de idéias e informação. 

CAPACIDADE PARA ANALISE DE POLtTICA ECONóMICA 

o setor governamental desempenha um papel muito 
ativo na economia brasileira. O seu impacto é sentido em 
tôda a economia, e a intervenção se verifica de uma maneira 
direta. Apesar disto, a capacidade de análise econômica e 
avaliação de políticas alternativas é bastante limitada. A1; 
razões para isto são de duas naturezas. Em primeiro lugar, 
os tecnocratas ou técnicos tiveram até recentemente muito 
pouca influência nos assuntos de política. Qualquer con
tribuição que pudessem ter dado muit.o provàvelmente teria. 
sido ignorada, em favor de exigências políticas mais ime
diatistas. 

Entretanto, igualmente importante é a falta de econo
mistas analistas competentes no país. A1; matrículas nas 
escolas de economia têm sido relativamente grandes, se com-
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paradas com outras disciplinas. Não obst~nte, a fa~ta de 
rigor nestes programas, além do fato de nao se enfatIzar a 
teoria e análise econômica, em contraste com o instituciona
lismo e uma preocupação exagerada com problemas de eqüi
dade ou como dividir o "0010" econômico, têm dificultado o 
desenvolvimento de uma competência analítica. 

O problema é ainda mais sério com relação à economia 
rural. Até recentemente, o número de economistas agrícolas 
qualificados existentes no Brasil era muito pequeno. Nas 
escolas de agronomia a cadeira de economia rural era apenas 
uma entre muitas, que desfrutava de prestigio mínimo. No 
nível do curso superior, pràticamente, não existia especiali
zação. Além disto, as faculdades de economia têm pràtica
mente ignorado a economia rural como campo especiali7ado. 

~te quadro está mudando ràpidamente. O programa de 
pós-graduação de Viçosa já produziu cêrca de 70 técnicos com 
M.S. em economia rural, desde ]960. Comparado com 5-10 
dêstes técnicos em 1960, isto representa um considerável 
aumento. Além disto, cêrca de 10 profissionais estão cur
sando o PhD, devendo logo retomar ao Brasil. 

A capacidade analítica básica existe em 5 instituições (9): 

1. BANCO DO NORDESTE 

Dois grupos de econonústas rurais foram criados neste 
grande Banco de Desenvolvimento. Dois dêstes técnicos têm 
M. S. concluido em Viçosa e outros têm estudado por peque
nos períodos no exterior, inclusive dois com cursos de M.A. 
(M.S. sem a obrigatoriedade de tese). Os restantes, entre
ta.nto, são constituidos de egressos de faculdades de econo
llúa, com treiname~to de pós-graduação na CEPAL. A orga
nização dos Estados Americanos tem proporcionado um téc
nico para dar assistência técnica. 

Os dois grupos têm dado uma boa contribuição ao tra
balho de pesquisa no Nordeste e mostram um bom potencial. 
Entretanto, o ruvel de treinamento dos seus técnicos neces
sita ser melhorado e o seu esfôrço de pesquisa precisa ser 
concentrado mais, no diagnóStico dos problemas do Nordeste 
e menos, nas necessidades políticas a curto prazo do Banco. 

(9) Para uma análise mais detalhada da profissão de econo
mista rural no Brasil, além de uma avaliação do trabalho de pes_ 
quisa executado nos últimos 10 anos, vej a G. Edward Schuh "Re
search on Agricultural Development In BraziZ" (New York: AgrI
cultural Development Councll, 1970). 



2. INSTITUTO DE ECONOMIA AGRtcOLA, SECRETARIA 
DE AGRICULTURA DE SAO PAULO 

Por um longo período. êsse foi o único grupo que cuidou 
de modo significativo da pesquisa econômica dos problemas 
da agricultura no BrasU. Talvez ainda seja o grupo líder em 
análise que afeta diretamente e influencia a política agr;fcola. 

O Instituto coleta uma grande variedade de dados 
econômicos sôbre mercados, preços e tendências ao nivel 
do produtor. Além .disto, reauza estudos que avaliam os 
atuais desenvolvimentos econômicos do setor agrícola, avalia 
a política agrícola do estado e federal, e desenvolve pesqpisa 
básica, como de administração rural, comerdalização, oferta 
e demanda de produtos agr1colas, etc. 

Tem Um corpo técnico relativamente bem treinado. Em 
1966, de um gmpo de 36 técnicos, 4 tinham M. S. de univer
sidades americanas, três outros M. S. de Viçosa, dois se 
achavam estudando no exterior e outros ainda estavam cur

pós-graduação em Viçosa e .Piracicaba. Uma grande 
parcela dos técnicos tem treinamento p6s-graduação ou no 
Brasil ou no exterior. Além disto, mil bom programa de 
desenvolvimento do corpo técnico em serviço tem sido exe
cutado por longo penodo, e nos últimos anos tem recebido 
alguma assistência técnica do projeto USAID Universidade 
de Ohiode Piracicaba. 

O im,pacto nacional dêsse grupo tem sido limitado por 
se tratar de um órgão estadual. Não obstante. São Paulo 
é um estado importante e crucial em muitos assuntos. O 
grupo não tem hesitado em analisar assuntos de pol1tica 
nacional e, principalmente, sôbre politica cafeeira tem tradi
cionalmente dado urna importante contribuição. O diretor 
do Instituto é geralmente pelo govêrno estadual, 
e é· chamado para e analisar inúmeros assuntos. 
O papel chave do estado no contexto do pais pelluite que 
esta assessoria seja canalizad'i. nas discussões de politica 
nacional. . 

O corpo técnico poderia de fato absorver mais trema
mento formal, e uma escala de salários baixos tem tornado 
dü!cil o recrutamento de pessoal. De qualquer modo, êsse 
gxupo tem desempenhado e pode continuar a desempenhar 
um importante papel na elaboração de uma poUtica econô
mica mais racional para a agricultura. 
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3. INS'l'ITUTO DE ECONOMIA RURAL, UREMG (Viçosa) 

O Instituto é o principal centro de treinamento d~ eco
nomia rural no pais, e talvez da América Latina. Realiza um 
bom programa de pesquisa através do seu programa de ~s
graduação. Os estudantes devem preparar textos que sao 
publicados como boletins de pesquisa . O Instituto conta com 
um corpo técnico relativamente grande (13) e bem treinado. 
Quatro técnicos têm PhD concluído ou em vias de ser termi
nado, e oito têm M. S. Dêstes últimos, alguns estão sendo 
enviados para cursos de PhD. 

Entretanto, êste grupo tem objetivos múltiplos. Tem 
• 

uma pesada atividade de ensino. tanto no programa de diver-
sificação, como na pós-graduação . A pesquisa realizada tem 
uma base bem ampla, incluindo trabalhos de administração 
rural comercialização, desenvolvimento rural e estudos ma-, -
croeconômicos. O Instituto não tem dado a atenção que 
poderia à análise de política econômica, embora venha sendo 
chamado para êste tipo de trabalho. O isolamento geográ
fico do Instituto dificulta um pouco a participação na ava
liação da política rotineira, embora caso desejassem trabalhar 
mais com assuntos de política, êste isolamento pudesse até 
ser vantajoso. 

Como parte da UREMG o Instituto tem participado do 
contrato com a USAID e a Universidade de Purdue. Começou 
em 1958 com um professor de Purdue; em 1962 passou para 
dois e em 1963 já possuía três. ~sses professõres têm aju
dado no ensino pás-graduado e proporcionado assistência no 
programa de pesquisa. 

A Fundação Ford contribuiu substa.ncialmente com re
cursos financeiros para construir um nôvo prédio, suplemen
tar salários, manter a qualidade do corpo técnico, dar bôJsas 
de estudo e auxílio para pesquisa. A USAID também tem 
contribuído no financiamento de pesquisa, bôlsas de estudo 
e equipamento. 

4. DEPARTAMENTO DE ESTUDOS RURAIS, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
MINAS GERAIS (Belo Horizonte) 

~ste grupo foi estabelecido em 1963 com base numa 
doação da Fundação Ford. Começando da estaca zero em 
1964. êste grupo desenvolveu mn razoável serviço de coleta 



de dados no Estado de Minas Gerais, bem como a base para 
um bom trabalho de análise econômica. 

Padronizado sob muitos aspectos nos moldes do Insti
tuto de Economia Agrícola de São Paulo, o grupo realizará 
bàsica mente as mesmas funções. Até o momento. a maior 
parcela dos esforços tem sido gasta apenas no crescimento, 
pois necessitava desenvolver uma completa organização 
administrativa e proporcionar bastante treinamento em ser
viço. Entretanto, tem colaborado bastante no estabeleci
mento de um serviço de cóleta de dados para o estado, na 
coleta e publicação de informações de preços de mercado, 
bem como na criação de uma base para revisão de safras 
e perspectivas futuras. Poucas instituições poder-se-iam ter 
expandido tão ràpidamente e produzido tanto, num período 
de tempo tão curto. 

Do total de 62 profissionais existentes em fins de 1966, 
seis eram economistas agrícolas, todos com M. S. de Viçosa, 
e um havia concluído todos os cursos de PhD nos Estados 
Unidos. Dois outros serão enviados proximamente para os 
Estados Unidos para cursar o PhD. 

t:ste grupo ainda não deu uma contribuição significativa 
para a análise de politica agrícola devido a decisão correta 
de desenvolver seus dados básicos e se concentrar na melho
ria e ampliação do corpo técnico. Entretanto, os seus estu
dos a curto prazo e avaliação têm dado alguma contribuição 
para as discussões no nível do estado e do pa.ís, e as infor
mações de mercado geradas ajudam a melhorar o desempe
nho da economia desrentralizada ~stE' grupo tem potencial 
para dar uma significativa contribuição no futuro. O prin
cipal problema será conseguir um apoio permanente por 
parte do govêrno estadual. 

5. FUNDAÇAO GETúLIO VARGAS 

A Fundação é um dos principais centros de ensino e 
pesquisa econômica no Brasil. É responsável pelo cálculo das 
contas nacionais, e coleta e publica um grande número de 
informações econômicas correntes sôbre a economia geral. 
O seu corpo técnico é competente e bem treinado, embora 
seja pequeno. 

No IBRE, que é o setor de pesquisa, há mn centro de 
estudos agrícolas. O grupo de técnicos que trabalha em eco
nomia rural é pequeno, consistindo do atual diretor do IBRE, 
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que tem curso pós-graduado na Sorbonne, do antigo diretor do 
Instituto de Economia Rural de São Paulo, que tem pós
graduação nos Estados Unidos e do atual diretor do Centro 
de Estudos Agrícolas. 

Apesar do pequeno grupo de técnicos, a Fundação tem 
produzido vários estudos de profundidade. Um dêles foi a 
avaliação da indústria de transformação e alimentos no 
Brasil. Um segundo foi um conjunto de projeções de oferta 
e demanda de produtos agrícolas para 1975. Outro foi um 
estudo de profundidade sõbre a produtividade agrícola, rea
lizado em conjunto com a Universidade de Vanderbilt. ~stes 
são iinportantes estudos para o planejamento a longo prazo 
e para a politica de desenvolvimento. A Fundação tem feito 
menos trabalho de avaliação e sugestões de políticas alter
nativas a curto prazo. Ela está estrategicamente locali7.ada 
e envolvida na engrenagem de decisões políticas. 

6. OU'l'RAS ORGANIZAÇõES 

Além destas cinco instituições existem dois outros gru
pos em posições chave no processo de tomada de decisões. 
O grupo econômico do Ministério da Agricultura coordenou 
o desenvolvimento dos serviços de informação de mercado 
e do serviço de previsão de safras. Entretanto, o seu pequeno 
grupo de técnicos (três com M. S. em economia rural de 
Viçosa em 1966) e a burocracia governamental dificultam 
o órgão em desempenhar um papel mais relevante. 

O Ministério do Planejamento tem um grupo de 
pesquisa econômica e está mostrando um crescente interêsse 
em pesquisa de politica. Entretanto, ainda não tem a capa
cidade (um M.S. de Viçosa) para realizar um programa 
significativo e tem sido forçado a contratar fora do Minis
tério a maior parte do trabalho. 

Conclusão 

A capacidade para o trabalho de pesquisa em economia 
~a1 está crescendo ràpidsm.ente. Além disto, o poder poli
tlCO dos tecnocratas está aumentando, embora ainda seja 
limitado. Todavia, os bons trabalhos de aná.lise econômica 
dos assuntos de politica, teriam, pelo menos, lIoa ressonância. 
O prtncipal problema é a falta de uma única organização 
que esteja colocando grandes recursos em análise de politica. 
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SUMARIO E COMENT ARIOS CONCLUSIVOS 

o Brasil tem a base para urna infra-estrutura de edu
cação e pesquisa que servirá ao setor de agricultura. Entre

está longe de ter um sistema que possa efetivamente 
fazer com que as ferramentas de ciência e tecnologia sobre
pujem os problemas de modernização da agricultura brasi
leira. Talvez as falhas mais gritantes sejam o baixo nível 
educacional da população rural, a falta de bons trabalhos 
de pesquisas de produção e econômicas, c a falta de técnicos 
bem treinados. A educação de nível superior e o serviço de 
extensão têm uma sólida base para progredir, embora reste 
muito a ser feito em ambos. 

É rtante reconhecer-se que o fortalecimento da es-
trutura total de educação e pesquisa no Brasil pode ajudar 
o setor agrícola. O fortalecimento do trabalho cientifico e 
tecnológico básico pode ter um significativo efeito multipli
cador no setor agrícola, assim como o fortalecimento das 

sociais, como sociologia e economia. 
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ALTERNATIVAS DE 
O BRASIL 

POLITICA AGRICOLA 
G. EdNard Schuh 

Eliseu R. A. Alves 
As políticas econômicas de caráter geral desejáveis são 

as seguintes: 
1. Esforços devem ser feitos para promover a expa.nsã.o 

da economia total na maior taxa possível, e de modo con
dizente com uma razoável estabilidade de preços . Isto não 
quer dizer o ortodoxismo de não se ter inflação. Também não 
implica em aceitar as altas e va.riáveis taxas de inflação do 
passado, que têm efeitos muito da.nosos sôbre o mercado de 
capital. Ao contrário, quer dizer que políticas fiscal e mo
netária devem ser elaboradas para evitar o desemprêgo de 
recursos devido a demanda agregada insuficiente, porém, con
seguir isto com uma taxa míni ma. de inflação. 

2. Devem-se elaborar políticas desenvolvimentistas que 
por si só promovam a expansão das oportunidades de em
prêgo, e se efetuar uma distribuição setorial da produção 
que seja condizente com . a vantagem comparativa. Isto 
significa o abandono da política de industrialização visando 
a substituição de importações, e uma tentativa de se obter 
relações capital-trabalho que reflitam os verdadeiros custos 
de oportunidade dos recursos. 

3. A política de comércio internacional deve ser fran
camente expansiva. Deve-se tentar conservar a taxa de 
câmbio próxima do seu nível de equilibrio, e a expansão das 
exportações deve ser considerada como uma meta explícita. 

A consecução dessas políticas econômicas de caráter 
geral será altamente complementar às políticas indicadas 
abaixo, que sao destinadas principalmente a fortalecer o 
setor agrícola per se. Elas proporcionarão uma expa.nsão nas 
oportunidades de emprêgo, fortalecerão o mercado de capitais, 
e estabelecerão um mercado em expansão .para os produtos 
agrícolas. 

O restante do capítulo está organizado em quatro partes. 
A primeira, examina quatro políticas alternativas que são 
freqüentemente propostas como sendo essenciais para .o for
talecimento do setor agrícola no Brasil, porém às quais damos 
uma baixa prioridade. A segunda parte, aborda as políticas 
que comideramos de alta prioridade em prol do fortalecimen
to do setor agrícola. A terceira, discute algumas políticas 
complementares que podem dar uma boa contribuição, mas 
que são de importância secundária comparadas com as outras. 
O capítulo termina com alguns comentários conclusivos. 
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ALGUMAS PROPOSTAS CONVENCIONAIS 

Reforma Agrária 

A r ' forma agrária é uma receita comum para Os males 
da aglic _.1 tura brasileira e), assim como em outros países 
da América Latina, O conceito usual de reforma agrária é 
de se comprar ou desapropriar terras e as redistribuir aos 
que não as possuem, embora por vêzes tenham sido indicadas 
propostas ma.is sofisticadas que envolvem medidas de taxação, 

A existência no Brasil de condições que provocam agita
ção pela reforma agrária é clara. A distribuição de proprie
dades é muito desigual, com muitos proprietários retendo 
apenas uma pequena parcela das terras e uma pequena pro
porção dos proprietários retendo a maior parte, Os traba
lhadores são, em muitos casos, explorado3 por um mercado 
de trabalho monopsonista, e os salários e rendas em algumas 
zonas rurais representam pouco mais do que os níveis de 
subsistência. 

Entretanto, os dados sôbre a distribuição de propriedades 
devem ser interpretados com cuidado. Além disso, tem de se 
dar atenção na análise a identificação de variáveis causa.is 
verdadeiras, e não a meros sintom:>" de problemas mais bási
cos. Conforme foi mostrado num capítulo anterior, os dados 
agregados sôbre distribuição de propriedades são bastante 
enganadores. Muitas das grandes propriedades estão relati
vamente isoladas dos principais centros de vida econômica, e 
estão sendo conservadas com objetivos puramente especulati
vos, Mesmo que elas fôssem colocadas em produção, provà
velmente não teriam acesso à economia de mercado, a menos 
que fôssem feitos grandes gastos de infra-estrutura. 

Mais importante ainda, os dados que mostram uma bai
xa produtividade por hectare nas grandes propriedades, e alta 
produtividade por hectare nas pequenas propriedades são ilu
sórios (dados como êstes freqüentemente servem de base de 
argumentação para a divisão de grandes propriedades). Não 
se pode concluir de tais dados que as grandes propriedades -devam ser divididas em unidades menores, para dêste modo 
aumentar a produtividade total e o produto agrícola. 

(1) Por exemplo, veja CIDA, Land Tenure Conditions and Socio
Economic Development of the Agricultural Sector (Brazil), (Wash
ington, D , C , Pan American Union, 1966); e Antônio R, Coutinho, 
contribuição ao Estudo da Estrutura da Economia Agrária, Segundo 
o Censo de 1950 (Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1960). 



As grandes propriedades podem ser grandes, por fôrça 
das circunstâncias, devido à baixa produtividade dos solos. 
Se fôr êste o caso, as gra.ndes propriedades são necessárias, 
para que se tenham unidades econômicamente viáveis. A di
visão destas unidades pode apenas resultar em um grande 
número de propriedades de baixa produtividade, com ta.ma
nho ineficiente, que não são capazes de proporcionar lima 
renda adequada para os seus proprietários. Êste será espe
cialmente o caso se a terra fôr entregue a trabalhadores 
mal treinados e mal equipados, Que tenham pouca ou nenhu
ma habilidade empresarial. 

É importante reconhecer-se que os baixos salários entre 
os trabalhadores agrícolas têm causas que são muito mais fun
damentais do que a distribuição de terras entre proprietários. 
Os baixos níveis de renda refletem a baixa taxa de inves
timento na população, o baixo valor dado ao trabalho e a 
falta de alternativas de emprêgo. Dêstes, apenas o último 
é afetado pelos esquemas de redistribuição de terras, e, em 
geral, numa forma que nem sempre é econômicamente viável. 

O problema que motiva a demanda pela reforma agrária 
é bàsicamente um problema de mercado de trabalho e reflete, 
em grande parte, o baixo valor atribu{do à mão-de-obra agrí
cola. As políticas que procuram melhorar o funcionamento 
do mercado de trabalho, que valorizam a mão-de-obra , e que 
cria.rn alternativas de emp.rêgo contribllirão grandemente 
para a eliminação de muitos dos problemas imputados à 
"insatisfatória" distribuição de propriedades. 

Um p.rograma multilateral que pudesse contemplar êstes 
problemas e ao mesmo tempo facilitar uma repartição mais 
equitativa de propriedades, seria o seguinte: 

1. Eliminação da alta taxa de inflação, que estimula a 
compra de terras como um me ::; -1,., proteção contra a depre
ciação da moeda. 

2. Estabelecimento de uma política de crédito e legisla
ção que facilitasse a compra de terras por parte daqueleS que 
são capazes de cultivá-la (i. e., condições de financiamento 
com prazos de até 20 anos). 

3. Continuação do fortalecimento da economia total de 
modo que existam as oportunidades de emprêgo, e que a fôrça 
de trabalho não mais esteja sujeita a condições de mercado 
de trabalho monopsonistas. 

4. Expansão das oportunidades educacionais e investi
mento no agente humano de modo que o trabalhador tenha 
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habilidades comercializáveis e não mais esteja pr~o pela. 
• A' Ignora nCla. 

5. A provisão de informações de mercado de trabalho, 
dizendo ao trabalhador as oportunidades dispoIÚveis para 
êle, facilitando o funcionamento dêste mercado na alocação 
das habilidades e recursos onde possam ser mais efetivamente 
utilizados. 

Estas propostas atacariam positivamente o problema, e 
estariam lidando com causas básicas e não sintomas. AlÉ'm 
disso, não sujeitariam a sociedade ou a economia a pressões 
associadas com des8ipropriação forçada e redistribuição de 
terras. 

Colonização Crescente 

A expansão de programas de colonização e das terras em 
propriedades é freqüentemente sugerida C0Jl10 um meio de 
minorar os problemas do setor rural. Geralmente se dá três 
razões para essa proposta. A primeira, é de que aliviará a 
pressão sôbre a terra nas áreas de alta densidade, principal
mente no Nordeste. A segunda, é de que é importante colo
nizar o interior antes que alguém mais decida fazê lo um 
fator político. E em terceiro lugar, a razão é que a agricultura 
deve proporcionar mais oportunidades de emprêgo para uma 
fôrça de trabalho que cresce ràpidamente, pois o setor não
agrícola não pode absorver todos os novos pretendentes. 

É verdade que a colonizaçã.o pode aliviar as presSÕes 
populacionajs do Nordeste, bem como proporcionar opor bu
nidades de ernprêgo numa escala mais geral. A longo prazo, 
também, pode ser de inter~se do Brasil colonizar o interior. 
Entretanto, deve-se reconhecer que a colonização de novas 
áreas implica numa grande aplicação de recursos. Uma infra
estrutura completa tem que ser construída, incluindo estra
das, comunicações e outras facilidades públicas. Tais recursos 
podem ser melhor usados na tentativa de se aumentar 
a produtividade de recursos onde êles existam, e desta forma 
aumentar o poder econômico do pais, ao invés de dispersá-los 
largamente numa grande área. 

Além disto, a criação de oportunidades de emprêgo na 
agricultura, no atual estágio de desenvolvimento do Brasil, 
bem pode ser uma segunda melhor solução. Embora certa
mente melhor do que se ter grandes parcelas da fôrça de 
trabalho desempregadas, não é claro que isso representaria 



a melhor utilização dos recursos · A ma.rca de urna economia 
em desenvolvimento é a situação em que as necessidades de 
alimentos e matérias-primas do pais podem ser produzidas 
com uma fôrça de trabalho agrícola em declínio, com uma 
crescente parcela da mesma sendo usada para produzir aquê
les bens associados com padrões de vida mais altos. Os recur
sos usados na colonização poderiam ser melhor utilizados 
para tomar a fôrça de trabalho mais empregável em outras 
alternativas , e no desenvolvimento daqueles setores que têm 
mna alta elasticidade-renda da demanda . • 

l1'/'igação 

A irrigação é freqüentemente proposta como um meio 
de aumentar o produto agrícola e a produtividade, princi
palmente no Nordeste. Várias importantes bacias hidrológicas 
parecem ter considerável potencial para projetos de irrigação 
e existem planos em andamento para executar váriOll dêles. 
Além disso, a irrigação tem sido uma importante funte de 
aumento de produtos em alguns países. 

Entretanto, não parece muito sábio desenvolver-se pro
jetos de irrigação, de capital intensivo em escala extensiva 
no Brasil, mesmo com o potencial que algumas bacias hidro
lógicas parecem ter. A maior parte do país tem um nível 
satisfatório de precipitações; e mesmo nas áreas onde há 
falta de chuvas, tudo indica que o uso de fertilizantes e 
outras práticas administrativas podem causar aumento da 
produção com um custo mais baixo dos recursos. 

Está claro, isto não quer dizer que a irrigação para a 
produção de cultura de alto valor não seja considerada, onde 
ela fôr econômicamente viável, nem que as relações custo
benefício em alguns projetos de irrigação não representem 
investimentos racionais. Entretanto, os projetos de irrigação 
são dispendiosos e, provàvelmente, não tendem a contribuir 
muito para solucionar o problema geral de baixa produtivi
dade no setor agrícola, a menos que sejam feitos investi
mentos maciços. 

O Sistema de Comercialização 

Confollue foi discutido antes, as deficiências no sistema 
de comercia.lização são freqüentemente identificadas como os 
principais fatâres que estão obstando o progresso agrícola. 
A ênfase é dada ao intermediário, que presumivelmente 
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explora tanto o produtor como o consumidor, e às deficiências 
na infra-estrutura de transporte e armazenagem. As prescri
ções de política geralmente incluem o fortalecimento do siste
ma de transporte, investimentos públicos em armazéns e silos, 
e a concessão de créditos aos produtores, para que êstes não 
fiquem à mercê dos intermediários. 

Não se pretende descontar a importância de se ter um 
eficien te sistema de comercialização. Um bom sistema de 
comercialização pode beneficiar tanto os consumidores como 
os produtores. Entretanto, não consideramos as deficiências 
no sistema como um importante fator que afeta o desenvol
vimento agrícola, nem acreditamos que medidas de política 
com vistas a fortalecer êste sistema con tribuirão preponde
rantemente para a modernização da agricultura ou para 
alUmental' as rendas relativas da população rural. Julgamos 
sim, que as medidas destinadas ao fOltalecimento dêste setor 
são complementares às principais necessidades de política, e 
elas são discutidas naquele ponto do capítulo. 

ALGUMAS POLiTICAS ALTAMENTE PRIORITARIAS 
PARA O FORTALECIMENTO DO SETOR AGR[COLA 

As políticas que devem merecer alta prioridade são aque
las dirigidas no sentido de aumentar a produtividade dos 
recursos usados no setor agrícola. Tais políticas envolvem, 
bàsicamenLe, investimentos no agente humano e na produção 
de novos conhecimentos . As políticas relacionadas dizem 
respeito ao desenvolvimento de indústrias que fornecem os 
insumos modernos e o fOltalecimento do mercado de trabalho_ 

O Fortalecimento da Pesquisa Agrícola 

Um fator chave na modernização da agricultura brasi
leira e a elevação de produtividade dos recursos usados neste 
selor, será o fortalecimento da pesquisa agrícola. Embora 
o início de um sistema de pesquisa já exista, sua capacidade 
atual é bastante baixa em relação às necessidades do país. 

Muitos arg'umentariam que o investimento em pesquisa 
não é necessário num país que é tão abundantemente ser
vido de terra. Entretanto, êstes ignoram dois pontos muito 



importantes e). o primeiro é que o retôrno aos investimen
tos em pesquisa, é muito alto. Para cada dólar investido 
até 1956 no desenvolvimento de milho híbrido nos Estados 
Unidos, se verificou uma taxa de retõrno social de 700 por 
cento e). Isto representa uma taxa de retôrno fenomenal, 
sendo que existem poucas alternativas de investimentos que 
poderia.m superá-la ("I). Um país não se pode dar ao luxo 
de não fazer tal investimento. 

O segundo ponto que tende a ser ignorado, ou pelo 
menos não bem entendido, é o papel que a melhoria da pro
dutividade desempenha n~ crescimento econômico. Uma pes
quisa recente mostrou que o crescimento nas rendas per 
capita ,pouco tem a ver com o estoque de capital físico, 
porém é explicado pelos 8Jumentos no estoque de conheci
mento e educação C'). ~stes são os fatôres que explicam a 
mudança de produtividade. e que em última análise provo
cam o aumento nas rendas per capita. 

Poder-se-ia argumentar que a pesquisa para desenvolver 
nova tecnologia não tem que ser feita no Brasil, pois pode 
ser importada a preço reduzido dos países mais avançados. 
~ste argumento ignora a especificidade ecológica da ma.ior 
parte da pesquisa agrícola. É verdade que muitos dos princí
pios e detalhes básicos podem ser transferidos de uma região 
para outra. Porém, em última análise, as pesquisas de 
adaptação são requeridas sob condições que são únicas para 
áreas ecológicas específicas. 

Um problema mais importante no Brasil é a falta geral 

(2) Para uma apreciação do caso geral da ênfase na pesquisa 
e educação para n modernização da agricultura, veja T. W . Schultz, 
Transforming Traditional Agriculture (New Haven and London, Yale 
Universlty Press, 1964). 

(3) Zvl Grillches, "Research Costs and Social Returns: Hybrid 
Corn and Related Innovatlons ", Journal of Political Economy, voI. 
66, n.o 5 (outubro 1957), págs. 501-522. 

(4) O exemplo do milho híbrido nos Estados Unidos não é um 
caso isolado. O Dr. Schultz coletou os resultados de vários estudos 
que pesquisaram a taxa de retôrno social aos Investimentos em pes
quisa agrícola ("The Allocatlon of Resources to Research", Agricul
tural Economics Paper, n.o 68:16, Universidade de Chicago, 20 de 
dezembro de 1968). Uma taxa mais alta (750 por-cento) foi obser
vada nos Investimentos em pesquisa de trigo, no México, e taxa da 
ordem de 300 por-cento foi observada nas despesas totais em 
pesquisa nos Estados Unidos e no México. 

(5) Por exemplo, veja Edward F. Denlson, "The Sources of 
Economlc Growth in the Unlted States and the Alternatlves Before 
US". Trabalho Suplementar n.o 13, Commlttee for Economic Deve
lopment, (1962). 
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de conhecimento sôbre a agricultura tropical e sôbre os solos 
encontrados no pa.ís. Isto indica a necessidade de pesquisa 
básica. 

Os recém-criados Centros Internacionais de Pesquisa 
Agrícola podem dar uma significativa contribuição para o 
fortalecimento dêste setor em todo o mundo (informações 
sôbre os Centros Internacionais podem ser encontradas nos 
relatórios anuais das Fundações Ford e Rockefeller). Na 
realidade, é possível reduzir-se o custo real de se promover 
uma mudança tecnológica num determinado país. Entre
tanto, os benefícios potenciais dos Centros Internacionais 
não serão atingidos até que uma adequada capacidade para 
trabalhos de pesquisa seja desenvolvida nos países, indivi
dualmente. Os novos conhecimentos adquiridos nestes cen
tros, na maioria dos casos, terão que ser adaptados às con
dições locais. 

A grande necessidade do Brasil é desenvolver .um número 
limitado de centros de pesquisa localizados em pontos críticos 
do país. Com os escassos recursos existentes para êstes obje
tivos, é preciso cuidar para que não sejam instalados vários 
centros pequenos e ineficientes. Ao contrário, deve-se promo
ver esforços no sentido de concentrar recursos para o traba
lho de pesquisa com o desenvolvimento de um número limi
tado de centros altamente qualificados. 

Do ponto de vista regional, a maior necessidade atual
mente parece ser o fortalecimento do sistema de pesquisa 
no Nordeste. A densidade populacional é alta naquela região, 
os níveis de renda são muito baixos, existe uma grande de
pendência da agricultura e a infra-estrutura de pesquisa é 
bastante limitada. Deve-se dar alta prioridade ao desenvol
vimento de, pelo menos, um sólido centro de pesquisa nessa 
região e à aplicação de ciência e tecnologia para a solução 
dos seus problemas. 

Do ponto de vista nacional, as necessidades prioritárias 
são de melhoria no nível de treinamento do pessoal técnico 
de pesquisa, e uma base maior de recursos financeiros. Con
forme foi indicado a.ntes, grande parte da pesquisa agricola 
no Brasil é feita por pessoas com pouco mais do que o CJUrso 
superior. Para que uma pesquisa seja realmente eficaz, êste 
nível de treina.mento tem que ser substancialmente me
lhorado. 

Uma vez que um pessoal técnico adequadamente trei
nado exísta, o apoio financeiro para a pesquisa agrícola. 
deve ser aumentado, e principalmente estabelecido em base 



mais estável. Os administradores de tais programas são fre
qüentemente surpreendidos com cortes orçamentários que 
prejudicam seriamente as pesquisas em andamento. Isto é, 
sem dúvida, uma maneira ineficiente de economizar recursos. 

Além do empenho em melhorar o nível dos técnicos e 
• 

aumentar o apoio financeiro, se deve procurar orientar as 
atividades de pesquisa de acôrdo com linhas prioritárias de 
trabalho. A atual diversificação ampla de pesquisa deverá 
ser substituida por uma atividade concentrada num limitado 
número de necessidades básicas de alta prioridade. Atualmen
te, tudo indica que um apreciável esfôrço devia ser feito no 
sentido de fortalecer a pesquisa sôbre pecuária e sôbre produ
ção de proteína vegetal. As deficiências protéicas já constituem 
um sério problema de nutrição, principalmente entre as clas
ses mais baixas de renda. Além disto, a produção de ca.me e 
derivados não está acompanhando a demanda, apesar do 
grande rebanho que o Brasil possui. O sucesso recente da in
trodução de genes altamente protéicos em cereais e outras 
plantas devia ser adotado no Brasil o mais rápido possível. 

Segue-se em importância o trabalho com outros produtos 
alimentícios. Embora a produção de muitas dessas culturas 
se esteja expandindo mais ou menos de acôrdo com a de
manda, há muito que melhorar a sua deficiência. 

Além disso, deve-se dirigir esforços com vistas ao forta
lecimento da posição competitiva dos produtos vendidos no 
mercado mundial e daqueles que constituem matéria-prima 
para industrialização. Dada a situação favorável de recursos 
agrícolas existentes no Brasil, o setor agrícola pode continuar 
a ser um importante veículo de absorção de divisas. Entre
tanto, terá que ser eficiente para poder competir. Se se fizer 
uma tentativa para melhorar a situação dos cereais, os bene
fícios não serão sentidos apenas no âmbito doméstico (preços 
de alimentos mais baratos), como também permitirão ao 
Brasil contribuir de modo significativo para aliviar o proble
ma mundial dos alimentos. 

Maiores Investimentos na População Rural 

O Brasil ainda está investindo a taxas muito ba.ixas 
na sua população rural. O nível de educação formal conse
guido por essa população é bem inferior ao do setor urbano, 
que por sua vez não apresenta marcas muito expressivas. 
As atividades extensionistas têm funcionado, porém, alcan-
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çam apenas uma pequena parcela da população rural. O 
treinamento vocacional é apenas incipiente. 

As conseqüências desta baixa taxa de investimento na 
população são das mais amplas. Pouca atividade inovadora 
ocorre entre grandes parcelas da população rural, e pouco 
se faz Dor adotar novas maneiras de fazer as coisas. Assim, 

• 
grande parte do setor agrícola permanece nitidamente tra-
dicionalista. 

Os emigrantes que deixam as wnas rurais chegam às 
cidades com pouca capacitação e t êm dificuldade de con
seguir empregos, o que faz com que se congreguem em favelas 
onde se tornam uma fonte de distúrbios sociais e de pressão 
política. Ao mesmo tempo, o setor industrial é prejudicado 
por falta de pessoal habilitado. Os números de anúncios nos 
jornais de São Paulo para mão-de-obra especializada. simul
tâneamente com as altas taxas de desemprêgo, retratam êste 
problema. 

Finalmente, existe uma falta generalizada de mão-d.e
obra altamente capacitada, necessária ao desenvolvimento 
de uma agricultura moderna. Apenas uma pequena parcela 
da população recebe treinamento de nível universitário, e 
dêstes lima pequena parte se dedica às ciências agronômicas. 
O número daqueles que se dispõem ao treinamento pós-gra
duado é ainda menor. 

Esta situação terá que ser corrigida para que o Brasil 
consiga uma taxa de desenvolvimento econômico que seja 
auto-sustentável. A essência do progresso é o conhecimento. 
e a utilização de conhecimento requer urna fôrça de trabalho 
altamente treinada. A alta taxa de retôrno social aos investi
mentos em educação foi bem docllmentada, bem como a con
tribuição da educação para a obtenção de altas taxas de 
crescimento de outros países (6). O Brasil não se pode dar 
ao luxo de não fazer tais investimentos. 

Será preciso um critério de múltiplas frentes. Uma ne
cessidade altamente prioritária é a extensão da educação de 
nível primário a tôda a população rural; no mínimo, os seis 
primeiros anos escolares a tôda população jovem. O anaJ
fabetiSmo deveria ser tanto quanto possível eliminado do.." 

(6) Para uma análise custo-benefício da educacáo no melo 
rural dos Estados Unidos, veja Mlcha Glsser "A -Beneflt-Cost 
Analysls of Invest!ment In Schooling In Rural Farm Areas", American 
Journal of Agrtcultural Economics, vaI. 5, n.o 3 (agõsto 1968) págs. 
621-629. ' 



adultos. Os programas de alfabetização são particularmente 
importantes para aquêles com menos de 40 anos de idade. 

A falta de recursos, principalmente humanos, impedirá 
a consecução generalizada da educação secundária no futuro 
próximo. Entreta.nto, devem ser feitos esforços concentrados 
para expandir as oportunidades de ensino secundário tão 
logo seja possível. Uma aferição cuidadosa das taxas rela
tivas de retôrno provàvelmente indicaria que importantes 
parcelas de recursos de desenvolvimento podem justificadar 
mente ser canalizadas nesta direção. 

É muito importante que um mínimo de oportunidades 
de educação secundária seja proporcionado às wnas rurais. 
A existência destas oportunidades pernútirá que uma quan
tidade maior de agrônomos se origine das zonas rurais, bem 
~omo ajudará a que os programas de ensino e pesquisa sejam 
mais eficazes. 

A necessidade básica no primeiro nível do sistema edu
cacional é para proporcionar educação formal ao invés de 
treinamento para empregos específicos. A educação formal 
concorrerá para uma fôrça Ode trabalho mais móvel e para 
criar condições nas quais os indivíduos possam continuar a 
crescer e estudar por conta própria. Entretanto, isto não 
quer dizer que o ensino vocacional seja negligenciado. Ao 
contrário, as escolas técnicas e vocacionais existentes ,podem 
desempenhar um papel importante na melhoria dos níveis de 
capacitação da fôrça de trabalho agrícola. Todavia, os seus 
corpos docentes terão que ser melhorados e os currículos 
modificados para se tornarem verdadeiramente efetivos. 

Ao que tudo indica, as escolas de agronomia deveriam 
desenvolver uma liderança maior na obtenção de melhores 
escolas médias nas zonas rurais. Elas têm uma responsabi
lidade para com a população rural, e é do seu próprio inte
rêsse que as escolas médias se fortaleça.m para poder pro
porcionar estudantes bem treinados. Além disto, o trabalho 
nestas escolas lhes dá uma base política mais ampla, e lhes 
facilita conseguir a ajuda financeira que necessitam. 

Os programas de extensão devem ser expandidos e for
talecidos. Conforme foi argumentado antes, é importante 
que se mantenha um equilíbrio entre pesquisa e extensão 
- pois de certa forma nenhllm dos dois pode ser mais efe
tivo do que o outro. Na medida em que a pesquisa fôr am
pliada será fundamental expandir o serviço de extensão, para 
que tenha um impa.cto numa maior parcela da população 
nual. 
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Um importante aspecto da expansão de ensin? superior 
é a criação de condições de trabalho, nas quaIs possam 
exercer o seu ofício técnicos altamente qualificados, e onde 
êles sejam recompensados pelos custos de oportunidad_e que 
foram perdidos por terem êles procurado obter educaçao su
perior. Se os técnicos bem treinados puderem efetivamente 
desempenhar suas funções, e se forem compensados adequa
damente, êles e suas famílias terão o incentivo para investir 
numa educação de nível superior. Isto pode representar um 
meio mais eficaz de estimular a educação de nível superior 
do que o atual sistema de proporcionar grandes subsídios 
diretos para o ensino universitário. O indivíduo pagaria uma 
parcela maior dos custos da sua educação no nível universi
tário, porém seria também compensad.o, mais tarde, com um 
salário maior. A atual inexistência de diferenciação salarial 
para níveis distintos de treinamento é um importante fator 
que está prejudicando muita gente competente em obter 
treinamento adicional. 

Ao avaliar os retornos aos investimentos na população 
rural, deve ser lembrado que em geral os efeitos se p.spalharao 
por tôda a economia. Não apenas os pr~os reduzidos dos 
alimentos, que advirão de um aumento na produtividade, 
resultarão numa maior escala para a população pobre, desta 
forma provocando uma importante redistribuição de renda, 
como ta.mbém o impacto no mercado de trabalho em si será 
penetrante. Mais altos níveis de educação concorrerão parBl 
uma fôrça de trabalho ma.is móvel que poderá conseguir em
prêgo no setor não-agrícola diretamente, ou que poderá obter 
a qualificação necessária mais fàcilmente. Isto deve reduzir 
substancialmente as imperfeições do mercado de trabalho e 
facilitar o uso mais eficiente da oferta de mão-de-obra 

Desenvolvimento das Indústrias de Insumos Modernos 

Vem-se verificando um reconhecimento cada vez maior de 
que a essência da mudança tecnológica é a adoção de novos 
insumos no processo de produção. Os fertilizantes, sementes 
melhoradas, inseticidas e fungicidas são exemplos dêstes in
SUIllOS. A mecanização é, em geral, uma substitruição de 
mão-de-obra por capital, porém também implica num nível 
técnico mais alto. 

Alguns dêstes novos insumos têm que ser criados, e o 
conhecimento de como usar outros tem que ser adquirido. 
Por exemplo, novas variedades de rendimentos mai0res têm 



que ser desenvolvidas para atender às condições ecológicas 
do Brasil. Esquemas de pulverização de inseticidas e outros 
contrôles de doenças têm que ser desenvolvidos. E há que 
se descobrir a combinação ótima de nutrientes vegetais. 
Isto, por certo, constitui-se na base da sugestão para melhorar 
o esfôrço de pesquisa no Brasil. 

Porém, na medida que se acumularem conhecimentos sô
bre o uso dêstes novos insu mos, e outros surgirem, a capacida
de para produzi-los no Brasil deverá ser desenvolvida, princi
palmente naqueles casos (mde fôr econômicamente viável. 
Importantes passos podem ser dados nesta direção, mesmo 
enquanto os programas de pesquisa estão sendo desen
volvidos. 

Talvez o setor mais importante para começar seja com 
a indústria de fertilizantes. É sabido que os solos brasi
leiros têm deficiências na maioria dos principais nutrien
tes. Embora a pesquisa sôbre como aplicar êstes adubos 
e os níveis ótimos de uso sejam extremamente limitados, c0-
nhece-se o suficiente, de um modo geral , para que se tenha 
um aumento na sua utilização, desde que os preços relativos 
sejam baixados. E os próprios produtores podem fazer as 
inovações e experimentações que são necessárias para apren
der a como usá-los. 

O importante é colocar êstes nutrientes em disponibili
dade e a preços suficientemente baixos para que seja lucrar 
tivo utilizá-los. A base de matéria-prima é a.parentemente 
adequada para que o Brasil se torne auto-suficiente na pro
dução de todos os nutrientes, menos o potássio. O desenvol
vimento da indústria de fertilizantes deve ser estimulado por 
todos os meios necessários, inclusive a concessão de bene
fícios fiscais ou financiamentos de fundos de desenvolvimento 
a juros baixos. Além disso, é preciso que se estabeleçam uni
dades econômicas, e que sejam, adotados altos níveis tecno
lógicos, para que o preço dos fertilizantes seja baixo. 

Maneiras alternativas de se estimular o uso de adubos 
seria através do aumento dos preços dos produtos agrícolas, 
para que êles fôssem lucrativos, ou baixar os preços dêstes 
através de subsídios de importação. A longo prazo, nenhn.lIlla 
delas se constitui em solução desejável. A manutenção dos 
preços dos alimentos acima dos níveis de equilíbrio repre
senta um impôsto para os consumidores e envolve uma redi::;... 
tribuição de renda com prejuízo das classes pobres. O subsí
dio às importações significa um pesado uso de recursos e 
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também desestimula o desenvolvimento da indústria domés
tica. Não há dúvida de que é muito mais racional se reduzir 
o ,preço do insumo através do desenvolvimento de uma mo
derna e eficiente indústria de fertilizantes baseada no mais 
recente estágio tecnológico desta indústria. 

Uma segunda indústria que deveria ser expandida ime
diatamente diz respeito a maquinaria, equipamento e tra-
tores. É verdade que, com os atuais preços relativos, a me
canização não é geralmente econômicamente viável. Entre
tanto, os trato.res e equipamentos não precisam ser tão caros 
como atualmente, e a redução dos preços devia encorajar a 
substituição de mão-de-obra por capital. 

Está claro, a mecanização em massa pode criar sérios 
problemas de emprêgo. Não obstante, se o esfôrço fôr dirigido 
para a produção de máquinas e equipamentos adaptados às 
condições brasileiras, com ênfase em unidades pequenas! o 
problema de ajustamento pode não ser crítico a curto pra.zo. 
De qualquer modo, parece claro que um homem trabalhando 
apenas com uma enxada não poderá ser muito produtivo. Se 
êle não o fôr, não terá um alto nível de renda. O problema 
de ajustamento terá então que ser enfrentado pelos meios 
apropriados. 

A relativamente sólida indústria automotiva do Brasil 
proporciona uma base ,para o desenvolvimento de uma viável 
indústria de maquinaria e equipamento. Uma ,parte do 
know-how emprasarial deveria ser transferível, bem como as 
qualificações adquiridas pela fôrça de trabalho. 
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Outras indústrias de bens agrícolas que podem ser de
senvolvidas incluem as que têm base química, como as de pes
ticidas. í:stes são quase inteiramente importados atualmente, 
e dêsse modo são caros, além de consumirem divisas. Tudo 
indica que muitos dêsses produtos poderiam ser produzidos 
no Brasil e proporcionariam um mercado em expansão para 
a crescente indústria química. 

A última indústria seria a de sementes. Muito pouca 
especialização de produção de sementes se tem verificado até 
o momento no Brasil, com exceção da produção das de milho 
híbrido. Entretanto, a produção de sementes de alta quali
dade, que se constitui no produto de bem desenvolvidos 
programas de melhoramento, requer especialização. Isso 
devia ser desenvolvido onde fôsse possível, principalmente à 
medida em que a capacidade de pesquisa geradora de novas 
e melhores variedades fôsse desenvolvida. 



Fortalecimento da Infra-Estrutura do Mercado de Trabalho 

o mercado de trabalho no Brasil parece muito imper
feito. Embora ocorram ajustamentos, êstes não são suficien
tes para eliminar as diferenças de renda entre setores e 
regiões, além de tudo indicar muita descontinuidade no 
mercado. 

Está claro que uma das fontes de imperfeição no mer
cado de trabalho são as sérias deficiências dos programas edu
cacionais. ~sse problema já foi considerado acima. Porém, 
também serão necessários programas complementares àesti
nados a fortalecer a infra-estrutura do mercado de trabalho. 

Numa economia crescente e em mudança, a alocação 
correta da mão-de-obra é um problema fundamental, não 
apenas na melhoria do bem-estar individual, como também 
em proporcionar 11m uso mais eficiente dos recursos dispo
níveis. Dois fatôres emprestam uma importância adicional 
a êste problema no Brasil. O primeiro, é a argumentação 
generalizada de que a fôrça de trabalho agrícola é explorada 
por monopsônios. Um meio de evitar isto é proporcioná-la 
com habilidades comercializáveis , criar oportunidades de em
prêgo e dar ciência delas aos trabalhadores. 

O segundo fator, tornar-se-á de grande importância à 
medida em que o setor agrícola se modernizar. Se a sua 
produtividade fôr de fato aumentada, a necessidade de trans
ferir mão-de-obra para o setor não-agrícola será particular
mente grande. Medidas de política deviam ser implementadas 
para facilitar esta transferência, de modo que os que penna
necessem na agricultura não tivessem que absorver todos os 
custos do progresso econômico. 

O mercado de trabalho será substancialmente fortalecido 
se o Govêrno vier a estabelecer um serviço que procure cole
tar informações sôbre mudança nas oportunidades de emprêgo 
e nas condições do mercado de trabalho, e que tenha como 
seu principal objetivo a compatibilização de tais oportuni
dades com os empregados potenciais (outras sugestões para 
melhorar o mercado de trabalho foram apresentadas no 
Capitulo lI). ~ste serviço deveria ter uma rêde nacional, com 
11 tU mecanismo de intercâmbio e distribuição de informações 
sôbre as condições do mercado de trabalho em bases exten
sivas. Outros programas complementares deveriam proporcio
nar informações para a fôrça de trabalho sôbre os locais onde 
esta possa conseguir as habitações que são procuradas. Isto re-
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quererá um levantamento continuo das escolas vocacionajs 
tanto públicas como privadas, onde os trabalhadores possa.rn 
obter a necessária capacite..ção. 

Embora o estabelecimento dêste sistema represente uma 
empreitada bastante cara, a sua contribuição para o cres
cimento econômico, bem como para a obtenção de uma dis
tribuição mais ampla dos frutos dêste crescimento, pode ser 
significativa. O sistema deve p€l'lnitir ao mercado de tra
balho manipular a sua função de alocação mais eficiente
mente, e ajudar a reduzir as diferenças de renda entre setores 
e regiões, que atualmente são grandes. 

ALGUMAS POLiTICAS COMPLEMENTARES 

• 

.As políticas abordadas nesta seção podem contribuir 
para a modernização do setor agr}cola, embora não se espere 
que possam dar a mesma contribuição que aquelas indicadas 
na seção anterior . Sob muitos aspectos elas são complemen
tares àquelas políticas, e devem ser consideradas como ele
mentos importantes de um conjunto integrado de medidas 
politicas. 

Uma Política de Crédito Melhorada 

Duas importantes modificações deviam ser feitas na polí
tica de crédito agrícola. A primeira, é para reestabelecer o 
preço do crédito como um fator, na sua distribuição. Dada a 
atual taxa de inflação e os baixos limites de taxas de juros, 
a maior parte do crédito oficial é dtstribuído por razões outras 
que não as considerações econômicas. O uso mais eficiente 
dêstes recursos não será conseguido até que seja dado um 
papel preponderante ao preço, e até que êste reflita mais 
adequadamente as condições do mercado de capital. 

A segunda im,portante mudança a ser feita é na expan
são do crédito a prazo médio e longo para o. to 
das melhorias necessárias à organização das propriedades e 
para facilitar transferências das mesmas. Isto pode requerer 
inovações na forma dos instnllnentos creditícios, principal
mente no sentido de levar em conta as modificações no poder 
aquisitivo da moeda. 

Não foi dada alta prioridade à política de crédito, apesar 
~o fato dela receber glande consideração por parte dos que 
lidam com o setor agrícola. Existem várias razões para isto. 



Primeiramente, julgamos que as políticas indicadas na seção 
anterior terão um efeito maior . Em segundo lugar, acredi
tamos que o contrôle da inflação, se . bem sucedido, terá um 
grande efeito sôbre o mercado de capital e, desta forma, me
lhorias substanciais ocorrerão como resultado dessas mudan-

• 

ças. E finalmente, julgamos que o mercado de crédito infor-
mal é muito maior do que geralmente se fala, e que afora 
os riscos associados a êle, provàvelmente não está funcio
nando muito mal. 

Melhor Sistema de Transporte e Comunicação 

Embora não represente tàcita.rnente uma política agrí
cola, o setor agrícola se pode beneficiar de qualquer esfôrço 
no sentido de fortalecer o sistema geral de transporte e co
municação. · Tais melhoramentos combaterão as causas fun
damentais do que é convencionalmente identificado como 
o problema da comercialização. 

O Brasil está atualmente fazendo um grande esfôrço 
para fortalecer os sistemas de transporte e comunicação. Do 
ponto de vista agrícola, dever-se-ia dar atenção especial à 
melhoria das instalações e dos meios para manusear produtos 
a granel. As necessidades mais importantes são: um sistema 
ferroviário mais extenso e modernizado, uma melhoria nos 
portos e instalações portuárias, e uma grande melhoria na 
frota e transporte marítimo em geral. Algumas dessas melho
rias requererão despesas diretas do Govêrno. Outras, porém, 
podem ser conseguidas através de incentivos financeiros e 
fiscais, e com assistência técnica. 

Um'<1J Política de Preços Racional 

O Brasil tem procurado implementar uma política de 
preços mínimos para a agricultura. Entretanto, êsse pro
grama não tem sido eficaz, com a possível exceção de 1965, 
pois a alta taxa de inflação tem em geral sido tão grande 
que os preços fixados têm sido inferiores àqueles no mercado. 

O aumento na. eficiência dos recursos que pode resultar 
de um efetivo programa de preços para a agricultura é ge
ralmente reconhecido (1). A certeza com que os recursos 
podem ser combinados e as decisões de produção tomadas, 
acarreta um melhor uso dos recursos. 

(7) Para um tratamento sistemático, veja D. Gale Johnson, 
Forward Prtces For A[lrtculture (Chicago: Unlversity of Chicago 
Press, 1947). 
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Entretanto, um efetivo sistema de gara.ntia de preços 
depende de um sólido conhecimento básico sÔbre como fun
ciona a economia. É necessário saber-se como os produtores 
respondem aos preços, p~ra se poder prever as .d:mandas 
domésticas e de exportaçao, bem como fazer prevlsoes para 
outros desenvolvimentos na economia. De um modo geral, 
êste conhecimento não existe de modo suficiente na economia 
brasileira para se poder implementar, efetivamente, uma polí
tica de garantia de preços. Nestas condições, parece perigoso 
e também um desperdício se instituir atualmente um progra
ma dêstes (8). 

Contudo, é necessário contar-se .com adequados incen
tivos de preços se se pretende uma a~ricultura modernizada, 
e se deve procurar reduzir a sua instabilidade. Talvez o 
máximo que se possa conseguir em futuro próximo é evitar
se medidas que discriminem contra o setor agrícola, como 
proibição de exportações e os rebaixamentos periódicos nos 
preços locais. 

Se isso puder ser conseguido, o setor privado de arma
zenagem poderá agir no sentido de reduzir grandes flutua
ções de preços. Devido ao fato de que o Brasil é pouco impor
tante nos mercados internacionais para a maioria dos cereais, 
o acesso a êste mercado pode proporcionar um pouco mais de 
estabilidade de p.reços. 

Expandir a Capacidade de pesquisa Econômica 

o Brasil possui apenas uma limiçada capacidade de 
pesquisa econômica rI). Alguns dos mesmos problemas d6 
recurso humano que existem com relação à infra-estrutura 
de pesquisa agrícola também se aplicam aqui. 

A capacidade de pesquisa econômica terá que ser em 
muito aumentada no Brasil para que se consiga um uso 
mais racional dos recursos e para que se tenha uma política 
econômica mais certa do que errada. Isto representará não 
apenas o treinamento de economistas em níveis mais altos, 

(8) Euter Paniago examinou tanto os custos sociais como os 
custos do tesouro de políticas alternativas de preços para três im
portantes produtos alimentícios no Brasil. Vej a "An Evaluatlon of 
Agricultural Price Policies for Seleded Food Products: Brazll", (Tese 
de PhD não publicada, Purdue University, 1969). 

(9) Para um inventário e avaliação da pesquisa em economia 
rural no Brasil, além de uma apreciação da situação da profissão, 
veja G . Edward Schuh, Research on Agricultura! Development in 
BrQzil (New YOl"k: The Agricultural Development Councll, 1970). 
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como também requererá o fortalecimento dos dados econô
micos sôbre os quais as decisões são tomadas, e o desenvol
vimento de instituições livres de influência política, nas 
quais os economistas possam trabalhar efetivamente. 

A maior necessidade é de pesquisa com uma orientação 
direta de política. Embora q1lase tôda a pesquisa econô
mica tenha implicações políticas, algumas podem ser pre
paradas para cuidar diretamente dêstes aSSillntos. Vários 
centros de pesquisa em economia rural estão sendo desen
volvidos no Brasil, porém, até o presente, nenh1lm dêles 
se procura colocar perto do processo de tomada de decisões, 
nem está procurando orientar os seus programas de pesquisa 
para que tenham utilidade direta para os que decidem sôbre 
tais assuntos. 

O Brasil é um vasto país, com economias regionais as 
mais diversas. É importante que vários e bons centros de 
pesquisas regionais sejam desenvolvidos a partir das poucas 
instituições existentes. A importância dos centros regionais 
pode ser vista quando se reconhece, por exemplo, que o 
Estado de Minas Gerais é maior que a França e tem uma 
população maior que todos menos dois países da América 
Latina. Além disto, os problemas econômicos das várias re
giões são muito diferentes o contra.ste entre o Sul e o 
Nordeste sendo o caso mais flagrante. 

Além dêstes centros regionais, é essencial que pelo 
menos uma instituição seja estabelecida para cuidar da pes
quisa de política nacional . Entretanto, esta instituição não 
deverá ter um monopólio neste campo, pois as outras apre
ciações oriundas das várias instituições que estão trabalhando 
no mesmo problema, se constituem um meio importante de 
se dar maior rigor â análise econômica. Cada centro regio
nal deveria concentrar pelo menos uma parcela dos seus recur
sos em problemas de nível nacional . 

Nos programas das instituições, deve-se ter cuidado no 
sentido de se estabelece,r um equilíbrio entre os problemas 
a curto prazo e aquêles de prazo mais longo. Uma vez que 
se tenha desenvolvido a capacidade para análise econômica, 
é provável que a demanda para análise de assuntos a curto 
prazo, para facilitl:j.r o. planejamento nesse espaço de tempo, 
seja suficiente para absorver a capacidade técnica que provà
velmente se desenvolverá no futuro próximo. É fundamental 
que se entenda a natureza da economia brasileira e que se 
analise os problemas da importância a longo prazo. 
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Finalmente, a importância de se desenvolver uma base 
adequada de dados não pode ser superenfatizada. A pes
quisa econômica moderna é empírica por natureza, e as de
sições de política não podeP1 ser melhores do que os dados nas 
quais elas se baseiam. O sistema de coleta de dados no Brasil 
precisa ser reformulado, com uma maior utilização das mo
dernas técnicas de amostragem. 

Melhores Serviços de Informações de Mercado 

A existência de informações sôbre os mercados atuais de 
produtos é um fator chave para que êles funcionem mais 
êfetivamente. ~ste é um serviço geralmente proporcionado 
pelo Govêrno. Um serviço de informações de mercado está 
começando a funcionar no Brasil. í:le deve ser fortalecido e 
expandido tão ràpidamente qua.nto possível . 

• 

Melhoria de Organização Administrativa e 
do Treinamento de Administradores 

Uma estrutura melhor de organização .pode promover 
um uso mais efetivo dos recursos que são canalizados para 
o setor agrícola pelo Govêrno. Além disto, o desenvolvimento 
do talento administrativo nestas organizações poderia daI 
uma significativa contribuição. Na medida do possível, dever
se-ia agir com vistas a isso. 

ALGUNS COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 

O setor agrícola brasileiro tem muito potencial. Embora 
bastante negligenciado no período de após-guerra, êle tem a 
base de·recursos naturais para ser um importante componente 
da economia. Se fôSse fortalecido, poderia ter papel prepon
derante no desenvolvimento da economia global. 

Os esforços para desenvolver o setor agrícola deveriam 
ser dirigidos para a sua modernização e para o aumento da 
sua produtividade. Os acréscimos na produção de alimentos 
surgirão como uma decorrência dêste processo, e a melhoria 
da produtividade pe.rmitirá ao setor dar uma maior contri
buição ao processo total de desenvolvimento .. . 

É importante ver-se o processo de desenvolvimento agrí
cola no contexto da economia global. Os esforços para o de
senvolvimento devem ser dirigidos não apenas para a agri
cultura, como também para as indústrias que a sustentam. 
Os benefícios de um tal procedimento serão bem amplos. 



o fo.rtalecimento. das indústrias de bens agríco.las pro.porclO
nará maio.res o.portunidades de emprêgo. ao. mesmo tempo 
que dará ao. setor industrial urna base muito. mais ampla. 
A melhoria do.s níveis educacio.nais nas áreas rurais não. 
apenas resultará em mão-de-o.bra mais qua.lificada para o. 
seto.i' agríco.la, co.mo. ainda para o. seto.r não-agríco.la. RRliu
zirá o. pro.blema 'de ajustamento do.s emigrantes e deverá 
atenuar o. acúmulo. de mão.-de-o.bra sem habilitação. e sem 
co.ndições de emprêgo. nas grandes cidades. 

O desequilibrio. regio.nal no. Brasil é um sério. pro.blema, 
sendo. difícil superenfatizá-Io.. A questão. é igualmente tão. 
séria no. setor agríco.la co.mo. no. urbano.. O Sul do. Brasil está 
caminhando. para co.nseguir desenvo.lvimento auto-sustentá
vel. Tem um setor agríco.la razo.àvelmente produtivo., bem 
co.mo. a base para um sólido. setor industrial. 

Entreta.nto., o. No.rdeste, apesar do.s esfo.rço.s co.ncentrados 
a partir de 1960, tem níveis de .renda muito. baixo.s, uma limi
tada capacidade industrial e um seto.r agríco.la bastante fraco.. 
A maio.r parte do.s esfo.rço.s co.m. vistas ao. desenvo.lvimento, 
nessa região., tem sido. dirigida ao. seto.r industrial, co.m a 
agricultura merecendo. pouca atenção.. 

Po.der-se-ia argumentar que o.s esfo.rços para o. desenvo.l
vimento. da agricultura deveriam ser canalizado.s para aque
las áreas que já co.ntam co.m uma agricultura fo.,rte o.u que 
têm um sólido. potencial agríco.la. Não. o.bstante, permanece 
o. fato de que uma apreciável parcela da população. vive no 
No.rdeste, e não está muito claro. se co.m um maio.r empenho. 
na pesquisa esta região. não. possa expandir bastante o. seu 
produto. agríco.la. Grandes esfo.rço.s devem ser feitos para 
fo.rtalecer a infra-estrutura de pesquisa e educação nesta 
região.. 

No. co.ntexto. da política eco.nômica geral, grandes pw;sos 
têm sido. dado.s na direção. certa no.s últimos ano.s. A inflação 
está sendo. co.ntro.lada, e alguns subsídio.s dispendiosos fo.ram 
eliminado.s. As exportações estão. sendo. enco.rajadas, a 
de câmbio. está mais próxima do. equilíbrio., e algll mas dis.
to.rções na eco.no.mia nacio.nal fo.ram reduzidas. 

Entretanto, os esfo.rço.s para o. desenvo.lvimento têm sWo. 
co.ncentrado.s grandemente na melho.ria da infra-estrutura 
física, co.m um relativo. negligenciamento do.s aspecto.s edu
cacio.nais e tecno.lógico.s da questão.. Estradas e açudes estão. 
sendo. co.nstrUído.s ràpidamente, po.rém o. ensino. e o. treinamen
to., embora em expansão., ainda permanecem mínimo.s em rela-
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ção ao tamanho do problema que se está enfrentando. E a 
quantidade de recursos que estão sendo gastos com a ~s
quiAA é de fato pequena. As maiores necessidades na época 
atual parecem ser de educação primária em massa e dos 
investimentos em pesquisa. 

Deve-se reconhecer que o sucesso no desenvolvimento do· 
setor agrícola provàvelmente provocará sérios problemas de 
ajustamento da mão-de-obra. A emigração do setor agrícola 
provàvelmente ocorrerá numa taxa mais alta, e ao que tudo 
indica o setor não-agrícola já está tendo dificuldades em 
absorver o fluxo atual. "Além disso existirão, com certeza, 
importantes aspectos regionais com relação a êste problema. 

Dois aspectos devem ser enfatizados. Primeiro, terá que 
se manter um equilíbrio nas políticas desenvolvimentistas 
nacionais. F:tnbora se tenha argumentado a favor do forta
lecirnento do setor agrícola, de modo algum opinaríamos que o 
setor não-agrícola devesse ser ignorado. Ao contrário, temos 
argu mentado que os esforços dirigidos ao primeiro devem visar 
ao auwento da produtividade, de modo a que possa contribuir 
para o desenvolvirllento da economia global. O meio que 
vemos para que isso seja conseguido, é a adoção de um nivel 
mais alto de tecnologia e os investimentos na população, sob a 
forma. de educação. As nossas recomendações de políticas 
foram orientadas nessa direção. 

Segundo, o problema terá que ser enfrentado. Embora 
surjam questões de ajustamento, é melhor enfrentá-las, e 
procurar solucioná-las, do que evitá-las através do não-desen
volvirnento e fortalecimento do setor agrícola. A educação 
fará muito no sentido de atenuar alguns dêstes problemas, 
porém será necessário se desenvolver sólidos programas de 
recurso humano para facilitar o ajustamento da mão-de-obra 
ás oportunidades de emprêgo. Ta.is programas podem contri
buir significativamente para o desenvolvimento global da. 
economia. 



É muito comum entre os estudiosos da economia brasi
leira as críticas ao setor agrícola. Estas, no enta.nto, não 
parecem ser bem situadas. Dado o relativo negligenciamen
to por parte dos homens de decisão política, e as restrições 
jmpostas através da polí.tica de comércio internacional, o 
setor agrícola tem mostrado um desempenho sUl'preenden
temente bom. O produto tem expandido em níveis próximos 
da demanda, e o setor agrícola tem proporcionado não ape
nas grandes quantidades de capital para o desenvolvimento 
do setor industrial, como também a fôrça de trabalho para 
o setor nã.o-agrícola. 

Isto não quer dizer que tudo está bem na agricultura 
brasileira, nem que ela tem dado a máxima contribuição 
que poderia para o desenvolvimento geral. As rendas no setor 
rural são muito baixas em relação ao setor não-agrícola, 
e o nível da eficiência técnica é milito pequeno em têrmos 
agregados. Além disto, existem sérios desequilíbrios regio
nais no setor agrícola. 

Se se tivesse procurado aumentar o nível de produtivi
dade do setor agrícola, e se a política de comércio interna
cional tivesse sido de tal ordem que absorvesse OS ganhos 
dêste aumento de produtividade, o desenvolvimento da eco
nomia global poderia ter sido muito majs rápido. Grandes 
quantidades de divisas deixaram de ser conseguidas pelo setor 
agrícola, devido à política de comércio internacional segujda. 
O fluxo, tanto de capital como de mão-de-obra, para o setor 
não-agrícola, poderia ter sido muito maior se o nível de pro
dutividade na agricultura tivesse aumentado. 

A extração de recursos do setor agrícola para o desenvol
vimento do não-agrícola é normaJmente uma política neces
sá.ria., se se pretende rápidas taxas de desenvolvimento 
econômico. Entretanto, para que o setor agrícola dê a corl
tribilição máxima para o desenvolvimento da economia, os 
investimentos para aumentar o nível de produtividade neste 
setor são fundamentais. t!stes investimentos, em grande 
parte, se referem ao agente humano (educação) e à obtenção 
de conhecimento (pesquisa). 
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Recentes desenvolvimentos que ocorreram no mundo 
podem ter um importante impacto na agricultura btasileh a. 
Os Centros Internacionais de pesquisa Agrícola estão real
mente, e de um modo eficaz, reduzindo os custos para mo 
país como o Brasil, de conseguir uma determinada mudança 
tecnológica. Já , foram desenvolvidas variedades de arroz, 
milho e trigo três importantes culturas para o Brasil 

que são adaptáveis a uma gra.nde variedade de con
dições ecológicas. Os centros recém-estabelecidos esperam 
concentrar-se numa gama muito maior de produtos tropic.ais. 

É importante que o Brasil capitalize estas economias 
técnicas externas pelo fortalecimento da sua capacidade para 
realizar pesquisa agricola. As novas variedades e o nôvo 
cimento desenvolvido nos Centros Internacionais, provàvel
mente requererão pesquisas de adaptação para que sejam dire
mente aplicáveis às condições brasileiras. Entretanto, deverá 
ser possível obter-se um aumento nos rendimentos com um 
gasto muito menor de recursos l?úblicos do que se o 
começasse de zero. A taxa de retôrno social desta 
de adaptação deve ser bem alta em relação a outras al
ternativas . 

Contudo, ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que os es
forços bem sucedidos para aumentar o nível de produtividade 
no setor agrícola darão margem a uma segunda geração de 
problemas econômicos. Esta, provàvelmente, estará localizada 
no mercado de trabalho que liga os setores agrícolas e não
agrícolas. Os aumentos de produtividade do setor agrícola 
com certeza acelerarão a taxa de emigração da agricultura. 
Isto não é para ser lamentado pois, se forem tomadas medi
das adequadas, esta mão-de-obra poderá ser utilizada pai a 
produzir bens e serviços inerentes a um padrão de vida ma·is 
alto. Entretanto, é preciso que as políticas adotadas sejam 
apropriadas. programas de educação de todos os tipos devem 
ser amplamente aumentados, e outras medidas devem ser 
tomadas para fortalecer a infra-estrutura do mercado de 
trabalho. 

Uma taxa mais rápida de progresso técnico provàvel
mente também agravará os sérios desequilíbrios regionais da 
economia brasileira. Algu mas áreas terão com
parativa na adoção dos novos conhecimentos, enquanto 
outra~ ficarão com uma desvantagem comparativa. Esta di
mensao do desenvolvimento deve merecer mais atenção no 
planejamento nacional. 
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1. A POLI'rICA AGRfCOLA 00 BRASIL E 
HIPOTESE DA INOVAÇAO INDUZIDA ( • I 

EII_ AI_lo O) 
Alfon., c.lao Puro,.. ( ••• ) 

A agncultur. brllil. l,. v.m lU.t.ntlndo • tlu 
• nul l d. crnclmento d. ordem d ... % N' últ l",.. 
du.s dk.ld.l . Mlnttm' N I.t 19'" •• superior .0 
cresc lmenlo do populoçlo. N'o obnonll .• um dO'II' 
mil qUI predominam N poHtlc:a lCon6ma, Im vir· 
tudo d. sou. rndlc" di produtl. ided. ",.m muilo 
ba ixol. Acred lte-.. que ." contribuJçlo pari o 
d ... nyolv imento lconltmk:o Nr' t lndl multo mltor . 
se .t. li mod.nizar. A mod.nlllçlo •• nt.ndldl 
como Impllcendo um eum.nlo tignilicll i.o d. 
p,odUI I.od.d. dOI fllDf" I." • I .. bolho. e linOni· 
mo d. um. awicultur. que .. baNi, f\I cllncll I nIo 
• pen •• nest .. ,.tor .. tr.ticlonel •. 

A lO" 'd. d. doi problomn do .. ,i. 
cultur. br •• II, ir. QUI" Mmpr. ocorreu nas cri ... d, 
• bolloclmlnlo d .. I"nd" mll,tlpoiol. pr incipolm.n. 
t. Rio dI Jon.i,o I SIo P.ulo. ISmilh11331. 

N. d'csd. d. 50, mei. preclllmlnt. no per(odo 
1961 ·64 •• ,,\ SIo P.ulo . OI prlçol doi "'n.,olllh".n· 
IIc/OI .pr .. en""m .lovoÇllo do ord.m di 2~. AI 
pord.. no com .. ci.liuçlo forem "opon .. billud.1 
po' 111 cr ... im.mo • "lUltov.m d. d.ficilnci. do lil' 
lima d. t,.naport ••• 'mlz.rlgam. O Pr08'1"" d. 
M.tl. d.tUCou o m.lhoramlnto dnUl. flCllldldn. 
conlid ... ndo-o prlo,I16,io. Tin"'·.. • impr ... 'o d. 
qu •• cri .. d •• bonocim'''lo 1n .. 1. conto,ned •. 

A pollUca .00nOmico doi .nol 50 • do inrelo d. 
d ... d. d. 50 "' •• ntrmnto. belt.nll inclin.d. po" 
pr.ços "btlxo.H

, ,.I.tlv"I!.nt. 10. gtnero •• lIm.nt(· 
elo •.• llIndo • f"o,oclr • Indult,i.II .. Çllo - mm 
fundom.nl.1 do polltico le"nO.nlco. A polUi .. d. 
P'IÇOI boi. OI lnou .. d .... Umulo • produçlo. A of .. • 
" nlo foi capol d •• oomponher O dln .... ilmo do d.· 
m.ndl . • qu.1 ", conooqOtnei. doi t ...... pioli ... 
di Incr.m.nlo d. popul.Çllo. urbonluÇllo do p.rl • 
aumento d. "ndl p" uplte, 

En. quod,o ab podorl. d., o,llIIm • no ... cri"l 
d •• bonocim.nlo. OI prim.l,ol linlil ocorr ... m no 
po,rodo d. 1858-511. Procunou· .. Inlmulo, • p,odu' 
ç'o •• mpll.ndo· .. o crlelito .roolo. A c,IIIIII"VOU' 
.. no •• nOI 1881 ·83. A .. rd •• nconl"d ••• m 11184. 
fo i lo,n" oflllv •• polltico d. p'eço mrnlmo. cujo I .. 
gill.çIo " h •• i. lido .nlorlo,m.nll.p,oved •. 

Ao I.do d ......... d. Ilntrol .lim.nl rciol .... i· 
fi .. v . .... Im prOPDfç6 ... I"monl" •• cri .. do IUpor' 
produçlo do cafl. Atingi ..... em 1981 •• 38 mil"" .. 

I • ) El.boredo .m 1873 e pubUcu'., pelo IICA.oEA. InfOf· 
m .. de COnf.r.nc .... CUrtOl y RlUnlon ... nll?' 88, p . 
129-43. Mont.vldlO. Urugu.y. 18715. 

( •• , EMIAAPA. 81ueme AICAR 

,- •• ) SKrtt',lo-Execudvo do Instituto di '11 QUII. ECCM6· 
mk: •• , Un~"ldtd. d • .,o ',utO. 

d. IICII. AI • • port.oG" • " conlUmo Interno I ltu. 
vIm ... Im torno d. 24 mlltlf5. de .(11. ACl.!mulhl
.. , .lIlm, .nu.hlt.nt., um MOqu. d. dali mil..., •• d. ...,. •. 

Em \1181 . o "toquI ~ loumuledo tOUll i .... 43 
milhtJ" d. "1::81, .dglndo ., .. d •• rmu.nllJliil equ l· 
v •• "t. I 100 h.ell, ... 8Ifto. d. oper.çlo di 88 ml· , 
I""" do cru •• I,o ••• p"ço. d. 11110. ea""II .. Filho • 
151. 

A a i .. do ca" tov ..... ,.i. principol ... polltico 
d. pr.ço •• Ito •• mantido no porrodo d. pó~uo" •. 
com obl.tivo d. mo.imi .. , o.gonhot.m divi .... Erto 
polllico dou lugo' ... boIiluiQlo do ca" brlllll i,o po. 
lo d. outrol PI r .... uma .toc:eçlo I •• g.t.d. d. r.-
Q.lr.,. neate cultufI. Contribuiu tlmblm par. '1 cr i· 
til do obonocimonto . Se •• "" •• I • mlO"'"-obr. 
qUI produl lr.m OI dou mil hO .. d. nC'I, OI qua l. I. ' 

c.deflm o COnal"'O, tlV"II'" . Ido 'ii1Pfegldat N 

produç'o d. "'noro. .lIm .. Uc)o.. o probiomo d • 
,t.lleclm.n,o dai gr.nd. cid,d .. ter&. .ido ",.nos 
compi .. o. 

H' duo. opllcaç6" po .. o. rndicft boi.o. d • 
ptoduti.idodl do .!cullu ... 

Umo dolo •. muito popui., no d6c0d. dI 80. , .. 
ponoobili ...... n,utlK' .... 'i. p.1o It .... do . i· 
oultu, ..... incllpocidocl. d .... pond" .ol ... rmulol 
do p .. çol. Ouomo ..... C/lllmo pomo. o 
IIvo d. p.no" 1231 •• p,6pri. cri .. do c." dlmonl' 
I .... m que OI .. ,!cullo", '"pondom • In rmuloI d. 
pnço. 

O .'IIUmOnIO com .. 1 qu.nto "I of.itol ..... Ii. 
VOI do .It,utu .... rlri. oobr •• produtivided. pode 
.., ... mlriledo d. naulnt. fo,mo: 

I • I A dlm.nolo do morc.do d. capilll ...... im
porf.lç6" •• 1"1 " ... d. Infl •• I.vem • Imporf.i. 
ça.. no mlre.do d, t.rr •• 

I. I Ator,,' Umo _piei. d."..,dI.".Io,. I: ed· 
qul,ld. po" In' fim. nlo como filO' d. p,odvç'o . 

I • I AI Imporf.iç611 do di coplUllllmi· 
tom "m~m O ec_ • torre. O d_Jo dOI .... nd .. 
prop,ill.,101 d. nIo ... " pnoprledidlllpor .. , 
""'do .... lor). nem .. pior.· ... Intln.mento. ,edu· 
11m .indo moll O ....... t.,,, . 

I • I AI .itll t .... d. a ... imlnto d. populoçlo 
•• f.lt. d. oponunided. d. omprllO •• m OUtrOI .. to' 
"I d •• oonoml. Iimporf.lç611 no m"codo d. I"bo· 
lho. oonlullld .. com li imporf.iç6" do morcado d • 
copll.1I indullm ... bdlvl .... doi peqU''''1 • lIL.dltl 
proprioded". 

I • I Co" .. ,_llIdo fi ... l. ed.1m umo ""utur. 
duol d •• mprllO d. mio"'. ob":1I plqU''''1 propri. 
dodll. utill .. ndo Intln .. mlntl O t"bolho f.miti .... 
um nrvel.m qu •• polliv.h".m ••• produtlvldocl. mo,· 
,i ... 1 .. 11 infe,ior ao "Ilrio; li ".nd" proprllÍled". 
oom boi •• utlliuçlo d. mIo-d .. br •. 

I • I Conto.nt. ''II"" .. mol d. CIi ... 181. illO ligo 
nif ica que ... ,icullu" In' opo"ndo num ponto in· 
UI,io, do oonlunto di po .. ibllldldH d. pood~ç'o. HI 
iugo'. lIIIundo ." •• uto,. po" um gonho d. produti· 
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vidade de natureza est~tica. est imado em 20%. se se • 
desloca a um ponto da fronteira de produçlo . No ca· 
50 brasileiro. a poHljca indicada ~ li reforma ag(érill . 
Atravfs dela se Cluebrar iam. de uma só 118Z. as impero 
feições do mercado de I(trra e de trabalho. 

O Habalho ae Cline 010 allalia. entretanto. ° cus· 
to em Que incorreu a sociedade para obter os 20% de 
iumento ; nSo esclarece pontos. i mport~nres .obre I 
inlluAncia Que o mercado de capITal contlnuar41 a exer· 
cer, embora as propriedades ~ora sejam m.nor.s; 1'\10 
.nallu .dequld.m.nt. I. polltlcas IlternltlvlS, QU' 
110 mais tranqüilas do ponto d, vistl polftico : 11 QUI 
visam a remover imperfeiçOes do merc.do de capltel 
e de trabalho. e a própria expanslo da front.lr. agr'· 
cola , que reduzirá a pressJo sobre I terra . Nlo ,e 
Iprofunda nll poHticls necesyrill par. garantir I nlo 
·ertagnlçlo da .griculturl, nos Ino. que li segu.m • 
reforma Ivr.ria . 

Hayemi • Rutten (141. lumariundo I literatur. 
sobre reforma a9r.,il. chegam 41 concluslo de que 
nlo existe nem tam.nho de propr iedad., n.m tipo d. 
a"nnjo 6timos no que respeita • posse de terra. do 
ponto de vista da modernizoç'o di agricultura. H. 
exemplos de crescimenlo not4lvel da produtlvid.de, 
t.nto em peQuenll . como em gr.ndlS propriedldn, 
num reg ime onde o .gricultor • dono ct. t.rra •• nou' 
IrO em QU' subsinem forma. d. arreodamento , Tudo 
depende do funcionamento do mercado de capitll e 
trabalho e di capacidade que. economia tem pari 
Jbsorver a mão-de<lbr. liberada do Clmpo pelai cr ... , 
atnt.s aum.ntOl d. produtivid.de. Consid.r.m, .stes 
dois lutores. Que • ,.forrNI Ivr4lria 010 .ngendrarj 
crescimento auto·suu'nt.do de produtividade na 
agrlcultur. estagnlda . Tem chlnces d ••• r m.lhor su · 
cedida na agricultura em fue d. tranliç'o. W.rrin.r 
(361 , .m .njlise b'stante inconclu.iva. no que respei · 
ta 10 CISO brlS i ~iro, concordl. no .ntJlnto. dadas .. 
condições t'o diversas do PaIs. Slr recomendjvel I 
r.torma '9r'r ia de ur4lter localizado . • qUII coincide 
com I .tu.1 pol{fica agrfc:ola. 

A outra explicaçlo • esposada por economiltll 
mlis identificados com o penllmento do profeuor 
T .W. Schultz . Arrola , como fitar" r.sponyv.ls pell 
utagn.ç'o da produtivld.de da '9ricultura . o •• eguin· 
re. 

f • I Oi«:t ;minlçlo contra • agricultur. n. paI(. 
tia econOmiQl que viJOu • Iprofundar I ",lIizar o 
pr oc.sso d. lubstltutçlo de l mporta~ ... Em linhl. 
glr. i, . esta poHtlca procurou barltear pari a indu .. 
Irl' o CUJto d<! carll t.1 em relaçlo 10 trlbalho . Como 
comeqü'nci .. , • Indúst"l impl.ntada no p.rs li clpi· 
tll · lnt.ns iv •• usa . r.lat lv,m.nt •• dotllçlo d. tatores. 
pouco tr l b.lhq M.nttve . • margem do. ban.f fc io. da 
Indunrtaliuclo , um conw'tQ.nt. num.roso d. peso 
\o.. Isto poder l' ter Sido r- ittdo . .... It,rnltl ll ' . 
mi l' cons.ntl" .. co m. dotado d. '"ore •. tivesse si. 
rio ''9'J tda A PlQu.nl .bsorçlo d. mlo-de-obr, p.l. 
Indúttrt. cont rtbulu pari Que" r.pres.aue tr.bllho 
n. IQrlcuttura . com .f.lto. negllt 1voS n. Int.n'ld.d. 
do ' lux o migrat6 r,o . tU grandes d lf.renç .. d. produ . 
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tividade entre os dois setores (indústria e agricultural. 
O represamento de trabalho nl agricultura impedi 
que ganhos de produtividade estlitica sejam obtido •. 
Além do mais. argúi·se que abund'ncia de trabalho 
dificulta o processo de modernizaçfo, dada a natural 
capecidlde Que este fator tem. pera .ubstituir capi
tal, sobretudo no que respeita. modernluçlo. 

As paUtlcu, que vis.aram I baratear o capitll para 
indClltria, dificultaram a exportaçSo de produtos agr(. 
COIIl, atrav" d •• upervaloriz.çlo da taXI de cAmbio. 
confisco cambial, quota. de Ixportaç.(o. ou simples 
proibiçlo d .. exportacOt'I de g'neros alimentlcios, I 
fim de garantir "preços barato." para os consumido
res. Thompwn (351, .v.liando OI efeitos de um. tlXI 
de cIImbio mais favorh.l. notou que se poderia lU' 
menUr subst.ncialmente as Ixponações de milho. N' 
vendo natur.lm.nte reduçlo do consumo interno . 

T.bela : Export.Ç!5es de milho, em 1.000 d6lare., com
pAredo. com .. pouiblidadll d. export.~t'I . Pedodo 
d. 1960-66. 

Ano. E.port.~ •• 

1960 408 
1961 180 
1962 29.504 
1963 2.928 
1964 27 .915 
1965 31.804 

Fon": Schuh 1:27). p . 12e1. 

Pau ib il idades 
de exportaçc5es 

83.637 
82.488 

156.114 
77.291 

117 .260 
100.157 

(.) Inv.ltimento Insuficilnt •• m puquiu agr(· 
cola, c.paz dI aiar insumos modernos a preços bara· 
tos, insumo. IStll indispendv.is • modernizaclo d. 
Igricultur • . Aaescente·se •• inda, o pequeno inveni· 
menta na populaç'o rur.I, no que respeita. educaçlo 
• lIúde. DIficilmente uma populaçlo com baixo grau 
di etColarid~. tlr' condiç-Ges de Ibsorver I tecnolo. 
gil mod.rna. E mesmo que o f.~, problemas apare· 
cerla, jj que os trabalhadore, deslocados pela nova 
tecnologia encontrarlo dificuldades s6rias para obter 
.mprlQOs em outros setor .. de economil, em conll
qütncia do baixo nivII d. elCol.ridade. 

( • I A pr6pria naturlll do procesw de desen
volvim.nto Ingendrou uma indultrilliz'o orientada 
par. bens d. consumo. Nlo se procurou . até recen. 
temente. estimular a indústria de insumos modernos 

• 
• qual' b'siee • modernillçlo. 

( • ) A polttial di " preços baratos" Plra OI g" 
n.ro •• Iim.nticios reduziu. r.nt.bilid.d. dlS cultu . 
ras • d.sestimulou inv.stimentos , lindo , .nim, um. 
das alUII. das crills d .... b.st.cimento. 

Em resumo , .firma·,. que • Igr icultura nlo se 
modernIZOU porque I polftica econOmica reduziu as 
.xp.ctlt ivlI d. lucro. do. IQricultorlS " d, modo 
g.rll . • r. im~itlv. ou , no m/nimo, 1'\10 .stimul,vI 



o aumento da produtividade. Entre os autores que 
esposam estas id6ias, no que respeita o Bra.il, est'o 
Schuh (271, Nicholls (201 • Smith (331. Num con· 
texto mais geral, alinham-se os nomes de Schultz 
(301 e Mello, 1181. 5chultz chegou, mesmo, enfat i· 
camente, a responsabilizar O fundamentalismo indus· 
trial pelo fracasso de muitos planos de desenvolvi 
mento econômico dos pafses subdesenvolvidos. Afir · 
mou que os economistas da linhagem cljlSica tinham 
melhor concepçfo do COmlX>rt8mento dos agriculto 
res, relativamente à habilidade de gerar poupanç.l e 
de oontribuir para o crncimento IconOmico. LI
menta que a agricultura tenha ,ido negli;enciadl pe
los estudioso. do procelto de crMCimento aconOmico, 
os quais, com poucas exc~H, fizeram de indústria o 
tema central de SUBI análise., nlo obstante o fato de 
todos os paf"s terem um setor agdcola geralmente 
considerado, nos de rendi mais ~ixa, o mais Impor' 
tante. 

Essa corrente do pensamento nlo considera a es· 
trutura agr'ria como óbice j modernizaçlo. Acha que 
o próprio processo de transformaçlo da agricultura M 
encarregar' de ajustar a mesma. Reconhece, entrlUn· 
to , que h. lugar, em certos casos, para uma reforma 
agrária de caráter limitado. 

1.1. Estratégia da Polltica Allrlco(a 

Hi duas interpretaÇl5es das causas da estagnaçlo 
da agricultura brasileira. Apenr de conflitlntes, t6m, 
no entanto, um ponto em comum : Admitem que I 
IX>l(tica econOmica nlo estimulou, mas It' freou I 
modernízaçlo da agricultura . 

A rigor, nlo se pode falar em pol(tlca agrfcola , I 
nIo ser em tempo. mais recentes AD longo da histó · 
ria, é posslvel identificar-.e um conjunto de diretrizes 
que inegavelmente teve impacto sobre a agricultura. 
N'o se procurari escrever a história destas diretrizes. 
Far-.. i apenas uma s(ntese. 

No Brasil, virio. caminhol foram tentado. para 
est imular a agricultura. Un., claramente objetivando a 
expanslo di iru cultivhel, a fronteira agdcola ; ou
tros, vi ... ndo 10 aumento da produtividade. Identifi
cam-,., assim, no tempo e no espaço, linhas de polhi
CI agr (cola , li qUli. compOem um quadro confulO 
que precisa lIf" decompo.to M' 50" comlX>nent •• 
principais. Mil, antes de pro.segu ir n. a",lise, resu · 
mir·se-' a hipótese da inovaçlo induzida de Hayam i 
• Rutun (141, I qUllljudor' I compr"noo milho, 
o. caminhos da polftK::. agdoola brlSileira. 

O. lutores formulam a h ipótese de que .. ag'n
cias do Governo I' iniciativ. priv.da orientlm .. ati 
vidades de pesquisa para gerir tecnologias poupado
rIS do rlcuno rel.tivamente escasso. As linhas cS. po ' 
Ifttca 8Qdcola constituem, na opin~ desses dois au
tores, sfntl" do proce .. o dill61:ico qUI SI lSt.blle
teu entre .. clllSls produtoras do setor agrlcoll : o 
Governo e a indústria. A paUta agdcola dita , ,"im, 
o curlO de .çIo qUI 'li ... I :onomlur o fltor rI"ti· 

'lamente eSC.ilSso (entre trabalho e terra). Este ~ tam
bém to interesse das cla.SBt produtoras que querem 
reduzir o custo de produçJo, a fim de aumentar o 
lucro . 

Terra é abundante no Brasil. Trabalho pOderia 
• 

ter sido escasso, mas a escravid40 evitou isto, enquan
to durou , Num longo perfodo que se estende da abo · 
liç'o da escravatura até 01 nossos dias, o crescimento 
da força de trabalho da agricultura acompanhou o 
cre.::imento da demanda por alimentos e fibras . Não 
se configurou, anim, situaç60 de I'SCIIH'Z de trabalho . 

Houve problemas no auge dos ciclo. econômicos , 
Mas estes se localizaram em alguma, Plrtes do territÓ
do nacional. O deslocamento do excadmte de mIo
d8~bra de outras regiOes, principalmente do Nordes
te, evitou que se verificam escassez prolongada. Tal 
• o caso do ciclo da borracha, que induziu um movi · 
menta migratório do Nordette Plra I Regilo Ama 
zônica; dOI ciclos do caf6, que direcionaram o movi 
minto migrat6rio do Nordene para os Estados do 
Rio de Janeiro, 510 Paulo. Minas G.,.ais . Com a 
abertura da fronta ira agr(to'- do ParanA, contingenles 
enormes de populaçlo do Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Nordeste para" se deslocaram. Desta forma , 
IS corr.nte," migratórias tiveram nOl .... el influ~ncla . 

Evitaram problemas di elCasse! de mlo-d~bra nls 
regiOet de ativ idadlH Ig"ooll. intensa,. 

A disponibilidade de tarra , imen .... Mas nio de 
t.rril cultiv6vel. As matas preci.am ser transformadas 
Im culturas e partagen1. Req\,llf isto a penetraçlo no 
tlfrit6rio brasilliro , I eomtruçlo de estrada' e de to
da ume infra-estrutura que permite o deslocamento 
da produçio at' os centro' conlumtdore • . A conquis· 
ta do território nacional norteou-se, de ta l mane ir. , 
I m inimizar os gastos em construç60 de estradas. A 
Igricultur. SI expandiu 10 klngo da costa, do Nordes· 
te para o Sul, Hlm penetrar profundamente, até telT)
pos mais recentes. 

A presslo par. O alargamento da fronte ira agríco
la • persistente ao longo da hirtOr il. Est' na origem 
do lema - "governar é abrir estradas". Fundamenta o 
ciclo de construçlo de ferrovias e o de construçlo de 
IJtredas de rodagem , o QUII .. inicia na dk.ida de 50. 

Cabe, aqui , uma indagaçlo. Por qUI a press'o pa 
ra oonqulrtl da front.ira agrlcola - inegavelmente 
um Sinal de que a terra est' ficando t'ICIu.a - NO se 
traduziu num apelo para o __ nyolv imento de tecno
logias poupadoras de terre7 Aindl meis , o pedodo 
Que se estende do mMdo cS. dk..-j. de 50 at •• Revo
luçlo de 1964 foi dos mai. hostis' pesQui ... . NHSI 
per(odo, 11 Inst i tu i~1S di p IJqui ... dos Governos 
f,derll e ertaduais reduzir. m o nfv,l d, atlvidldes e 
algumas delas forlm extint ... 

H.vil du .. IJternativaL Escolheu-.. I expanslo 
di front, ira agdoola, e nIo o invest imento em pesqui· 
u. capazes de lconomiar terfl, as de nltUrllI Quí· 
mico-biológica . Para entend. o motivo destl dlClsIo, 
• preciso noter que tOI na .. p« lodo Que se enflt izou 
I indurtnlUuçlo. substitutivl da importaçJo . Seria 
conveniente que a IIQricultura SI bI ... ue nos fito,. •• 
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terra e traba lho e q ue 050 concorresse com a indus· 
tlla por capIta l, fatol coostdercldo escasso . DevI 'se no· 
lar . ta ml*m. q ue a consHuçSo de rodovias serv ia a 
um propósI to trIplo : alal ga va a tronte ira agd cola. 
( fiava melhores fac Il idades parll cu cu laç~o do s bens 
produzIdos pela Indust fla , e reduzia as perdas de alt · 

men tos . 
A linha mestra da política agr lcola. ao longo da 

história . leve, assim, o sentido de estimular a conq Uls· 
lei da fro nteira agrlcola, e por isto CO ndU ZIU a uma 
a9 11( u llUl a pouco capItal inda e com base nos recur' 
so s lel ra e trabalho , abundantes em nou.c pa h . Dada, 
portanto . a do tacio dos fatores , nlo " pode aCUloar 
esta polrt ica de u raclonal. Antes, aj usta ·se bem ao 
modelo desenvolv ido por Havam i e A ~ttan . Elt o mo· 
dela admite oompon amenta racional das I gfnclls do 
governo e da inicia tiva pan icu la r, bem como aconse· 
lha a polf llca agd cola a que esti mule o uso dos fato · 
res abundantes. Em nosso caso , terra e trabalho. 

Pa iva 1221. o bservando as d ificuldades de modero 
nlzação da agr icultura brasilei ra, formula a hlpôtes. 
do autoco ntrole. Conto rme esta, " Iste um mecanis· 
mo, gerado pelo sistema económlCo, impedindo que I 
tecno logia lou conjunto de tecnologias) se d ifunda , 
de modo a ter impacto sobre a produtividade. A hipó' 
tese do autocontrole encontrou no profeuor NichoUs 
12 11 um simpat izante, posto qUI lhe faÇlalgumlS cr t
lIeiS. No professor Schuh (27), um crft ico , embora 
reconheça a contribuiçlo que dj Pirl I economia 
agricola. A cd t ica do professor Schuh 18 concentra 
no lado da demanda. Paiva acha que 6 a Imuf icifnc ia 
da demanda que deflagrar' o mecanismo de autoco~ 
tro l ~ . AI .... es (11 chama atençlo pari " impl ic~" 
que a h ipótese tem sobre a indüstd a de inWJmo ," me> 
dernos. No fundo , Palva admite que nlo existe um 
fluxo de inovaç6es capazes de baixar cont inuamente 
os custos de produção. Ficou ev idenc iado o desinte
resse em desenvolver ena indústria e est imular IS pes.
quisas. Nlo se pode falar em mecanismo de autocon
trole. A polftica econOmk:a n50 t inha a moderniuçlo 

.da ag ricultura como seu objet ivo. Convinha ao Brasil, 
conforme esta pol(t ica, ter I agricultura baseada es· 
sencialmente nos fatores terra e trabalho. A modern !· 
zaçfo da agricultura nSo fo i freada pek> mecanismo 
de autooontrole, mas pelo Governo, implementando 
um conjunto de d iretrizes de polf t ica econOmica_ 

A polttiea agrfoola vilOu a promover a produçlo, 
com O m (nimo di5plndio dt capita l, e assegurar exce. 
dente de gfneros aliment(clos capaz de atender' de
manda interna e externl. Esta adquire reledncia maj . 
ar no pedodo pós.- 1964, qUlndo tambtlm se começou 
a dar mais fnfal! ti modernizaçfo da agricultura. 

Ao lido da. polltico. dludas pell linha mlStra, 
tomaram-se algumas medidls para aumentar I produ. 
t ividade dos fatores terra e trabalho. Cuidou·" de IS' 
segurar um desenvolv imento, , verdade, muito limita
do, das institu ições de ensino e de pelquisa em ci'n
cias agr'rias. Pesou nesta decislo a necessidade de so
lucionar problemas regionais 8 de criar reservatório 
de conhecimentos que pudesse ser usado e ampliadO 
quando o desenvolvimento econOmico o exig isse. 
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As pr.eocupaçOes com a pesqu isl e em lno das 
dAneilS agrãrias datam do Impir io . O Inst ituto Agr o · 
nômico de Campinas , intt itu içlo modelar da pesqu l · 

sa brasile ira . lo i cr iado em 1887. Em 1812. D. Joio 
VI recomendava a crtaçl o de um curso de ag tlc u llura 
técnico e pr'tico, na Bah ia . Em 1B14, . cr iado. no AIO 
de Ja neiro, um curso de agr icultura . Entre 1859 e 
186 1, ~o criados, por SUCe1S IVOS decretos do Impera · 
dor, v.ir ios Inst itu tos de Agr icu ltura nas Prov inCI's 
da Bahia. Pernambuoo , Sergipe:, Fluminense e Sul 
riograndense. Estes Inst itutos t inha m como ob jet iVO 
o fomento e o ens ino pr.it ico da agr icultura . Por falta 
de au.(l io finance iro , t iverlm vida effmera e n'o che· 
garam I funcionar os cursos previstos. A exceç'o fOI 
o Inst ituto 8ahiano de Agr icultura. GII~S I um im
posto sobre o açúcar e outros gfneros, cr iado pela 
Anembl~ i a PrOVincial da Bahia. conseguiu os recursos 
neceuArios. Por iniciat iva dl$u inst ituto , fo i cr iada , 
em 1875, • Imper i.1 Escol. Agr lcoll di 8ahia , quo 
entrou em funcionamento no in (clo de 1877 e d iplo· 
mou a primeira turma em 1880. A Escola Eltseu MI ' 
ciel entrou em fu ncionamento em 1883. A Escola Suo 
per ior de Agr icultura Luiz de Queiroz foi inaugurada 
em 1901 e a Escola Super ior de Agricultura de La 
vras, em 1908. Estes 110 os pr incipais ""eOlos do pe
dado 1875 I 1909. classificldo por Pinto Lima et ai. 
(171 como pedodo d. impllntaçlo do en.ino da. 
ci'nclas agrid as e da pesquill no Brasil. 

As id'a is que ganharam corpo na Europa no in i
cio do século XIX foram transplantadas para o Bras il 
com pequeno ItrazO. Entretanto, floresc"am aqui SÓ 

muito mais tarde, porque as pesquisas que induziram, 
visaram I poupar terra , fator de oferta inel.stiea na 
Europa, mas nfo no Brasil. No começo daquele sku· 
lo, I Ingllt",. era o centro dls ci'ncils .gr'rias . Con
tudo, o modelo institucionll escolhido foi o mais pró· 
ximo do alemlo, onde o Estldo Issume as re5pOnsabi · 
lidades da pesquisa e en,ino. A Alemanha i' havia so
cializado, 'quele tempo , IS at ividades de pesquisa e 
ensino Igririo. A Inglaterrl li mantinha sob a ~ide 
da in iciat iva part icular. 

Nos pedodos seguintes, verificou-se I criaçlo de 
escolas de agronomia e vet"in'r ia pelos diversos estl 
do. " na. décad .. do 60 • 80, I fedoralizaç'o das 
mesmas. Em tempo recente, o Min ist~rio da Educl
çlo assum iu a responsabilidade do ensino das ci'n
cias agrjrias que, na rNl ior il dos aIOS, estava sob I 
jurisdiçlo do Minist6r io di Agriculturl . 

Na d6ada de 60 e in (cio dISta, outro fato mar
cante fo i a criação dos cursos de p6 .. graduaçio. Pos
sibilitaram o ensino de Ilto n(vel nas cilncias agr.rias 
e, assim, a preparlçlo de um núm«o crescente de 
cient istas, em adiçlo aos graduados no exterior, prin
cip.lmente nos Estados Unidos di Am4rica . 

Afrontei,. agrlcola 010 esgotl de súbito. O fe 
chamento dela se deu mais precocemente em algurNIs 
regilSes do que em outras. O Centro·Oeste e o None 
110, agora, as mais promissoras para a expansSo desta 
fronteira . Ao lado disto, I industrializaç'o caminhou 
muito mais rap idamente no complexo 510 Paulo-Rio 



rifO Janeiro . Era. portanlo. natural, OI Governos dos 
ellarios. - que presenci.r.m o fech.mento d. fron · 
teira agdcola e industri.liz,tÇIo m.is preeocn -, ins.
talarem sua rede di pesquiu, IIllst'ncll tknlca , 
ensino dal ci6nci'l .gririas. Estas decisões dos estados 
fep, esent'r Im desvios do curso tr.çedo pell linha·me.· 
lia e Visaram a responde.- ts press.6" de n.turtU ri' 
q1onal. Todavia, i exceç'o d. $lo P.ulo. nIo aUlA' 

I ""1 impacto sobre I produtivid.de do. f.tore. t.rrl 
e traualho . 

A partir do mNdo d. d6cadl d, 50, os Ht.do. 
perdem o inteflssl nll etlvid.dll d, plsqulu I pro. 
curam p .... r plrl O Govorno fed .. 11 I rlsponllblll· 
riade do ensino des tllncias .gr'ri'l. Ajunlm-N, IS· 

s,m . à polftica de industri.lizaçJo do P.(s, • qu.1 vi· 
\ualizava , como melhor altet'nltiv. p.ra a -slricultur. 
hI J'\ ileira. ume tecnok>gie "Hnel.lment. baseede nos 
lalores tlrrl I t,.bllho ISlmonlln). (31). 

A preoeupoç'o eom pltqul ... Igrfcolo. foi, In· 
tretanto, caractlrrrtlca d. alguns est.do •. Entre o. 
Que foram capazes de criar e su.tentar su .. institui· 
ções, enSo : 510 Paulo, R ia Gr.nde do Sul, Pern.mbu· 
co e Minas Gereis. sendo que a rigor klmlntl 510 Pau· 
In leve algum sucesso. 

Em Slo Paulo. vamOl encontrar um. etmodera 
J;wnrável .1 modernizaclo di .gricultura . U "desen· 
vnlveram um serviço de pesquisa rllo.velmlnte sofis· 
IIr acio P. uma infra·estrutura de 8Ssist'ncia tkna, de 
r.n mcrclalizac'o e crédito agdcola cap.zes de dinami· 
'.lf .. agricultura. AVet' e 5chuh (3) descobriram que 
S.lO Paulo inven iu mais em pesquisas di .Igodlo qUI 
ns E stados Unidos. com retornos muito elev.dos, 
"fltHvalentes a uma taxa interna de 90%. Esta' suP4t" 
Ilo r .\S cblidas por Grilliches (12) para li ptlQulu. de 
milho h(brido; por Peterson (26) par. 11 pesqui.s 
no campo da .viculturI ; e por e ... enton (9) P"" o. in· 
vc'\, imentos em pesquisas e extenslo nos Est.dos Uni· 
dos. Estes estudos encontraram taxH que oscilarem 
entle 20 e 35%. 

São Paulo nlo escapa, contudo,' crise que N ini · 
riou no meado da dkada de 50. Ayer e Schuh (3) ri
lerem·se.\ falta de apoio' pt1Quisa em tempos reee".. 
teso Levantam a hipótese de que a urbaniz.çIo do ". 
fari o. co m a conseqüente perda de pren (gio das ellSseS 
rurais, mudou o eixo da influAnci • . As elites urb.nas, 
que dec idem a pol(tica econOmica, tornaram·se muito 
maIs sens íveis às poHticas voltadas para os setores in
dus! r ia e serviços. 

. A crise que abalou as instituições públicas nas d.· 
r.adas de 50 e 60 teve muitas causas . Mencionam-se, 
entre elas. a inflexibilidade d. polhica sal.rarial, sob 
a égide da admininraç'o direta, a intleçlo, que cor· 
roia rapidamente os aumentos de salirios, a auslnci. 
rl e prioridades e de objetivos definidos, e, finalmente, 
a inexistência de uma poUtica de rttCursos hum. nos. 

Dois feitos marcantes das d'cadas de 50 e 60 fo· 
ram o desenvolvimento do Siltema ABCAR I • 'x' 
pansão e modernizaçSo do cr6dito rurel. N. seçlo s.· 
gUlnte , tar ·se·' uma an.'ise dlltlS duas instituiça.s 
r.n nlO innrumento da ooHtica aorlcol • . Cabe, no .n· 

t.to, UllienUlr que o cr6dito rural "t. mais próximo 
de linha d. plhica agrlcola, Quando facilita a Ixpan· 
lia da 'rll .gricult' .... 1 I o melhor Iproyeitamento 
da mlo-d.obra existantl. Ao estlbelecer condtçc5" 
para. modernizaçlo da agricultur., juntlmente com 
o SlsterNI ABCAR, representa desvio que, na d.ude 
d. 60 I inIcio ~ di 60, foi lcelto d.ntro do IIplrlto 
d. aler um. capacidad. de ... isttncie • agricultura. 
qUI pud ....... Implledl. 

RltUmlndo a dltcull'o, cumpri ulílntar OI .. 

gulnt .. ponto. : 
I * ) A linho mlltrl di poU.leo ogrlcolo con.l· 

tulu·. num conjunto d. medldl.qul IlIlmulou I pro
d~o vii oonquln. d, fronl8l .. ogrlcoll . Procurou 
reduzir lO mlnlmo O Improgo di ""pltol nI ogrieul. 
tu,.. , .uagur.r a eaptaçlo de um IXCld,nt' egr(. co" IptO I Itender • demenda Intern. e 10 mercado 
IntorNelonll. 

I *) Tomondo-II por boll o ",odllo di HIVlml 
.Ruttln, .... poUtleo foi roclonll, vlllo qUI ob)ltlvou 
ettlmuler o uso dOI fltorn abundent .. , tlf'ra I tr.ba· 
lho . 

( • ) A fronte ir. agrlcol. 010 s. Isgotou eo mH· 
mo tempo em todo. OI '''Idos. A industrielizaçlo 
concentrou·" no Centro.Sul, notldement. em 510 
Plulo e Rto de Jenelro. Os .stoques que sentiram as 
pressc5es QU' emergiram em decorr'ncia da relativa es· 
caUlZ de terrl e trab.lho criaram e desenvolveram as 
inrtitu~õ., de pHquisa e de ens ino das ciencias egr', 
11 .. , bem como. rede d •• ssist'nci. tltcnlc • . Desfia · 
ram·se, neste .sptcto. $lo P.ulo, Rio Grande do Sul, 
Pet'nlmbuco • Minas Gerlis. Mas, a rigor, somente 
SJo Paulo obteve rlll sucesso. 

A d6cadl d. 60 e principio ~ d. 60. qUlndo o 
Brasil voltou todas IS betet'ilS para estimular a indus· 
triallzaçlo substitutiva de import.çIo. conrtitu{ram 
o momlnto hlrtórtco mlis hostil ts inltitui~es de 
pesquisa. Procurou· se, entret.nto. preser ... '·lls, desde 
qUI NO se connitutuem .m desvio imponlnte da li· 
nha mestre. 

( • ) A baix. produtividade da agricultur., em 
termos dos f.tor" terra e trebllho, , conseqü.nci. 
de pol(tiea ecooomicI seguid •. Ao contr.rio das crr· 
tiels feitas, estl paUttc. nlo foi irracion'I, pelo me· 
no. nOl seus fundamento. principais. 

en. quadro perdeu a relev'nci. no mudo da 
d6ead. de 60, com I retomacie das .Ital t'Xl$ de 
cretcimento econOmito e • opçlo por um. potrtica 
agressiva de conquiste do mercado 'x terno, inclusi ... e 
di produtos pri~rios. 

As condiç6es 'a ... or'veis do mercado internacio· 
rud e o elev.do aescimento di demanda interna PiS' 
Slrlm • exigir um incremento da ofena qu. excedi. 
as possibiltd.des de expansSo da fronteira agdcola. 
Compreendeu-se que. estrat6gia d. polttica '9r(ool. 
preciSlv. ser mudad • . Est. poHtica deverá oo"tinuar 
• f .... orec.r •• )Cpanslo d. fronteira agdcol. e • ter, 
como priorit.rios, aspecto. I~dos i moderniz.ç&o . 

O aescimento inusit.do da demanda represen
tou, .ssim, O elemento novo de interaç'o entre as au· 

293 



torki8des, que decid.m a polh ica econômica, de um 
lado, • os 19ricultores, Indústriais e t6cntcos, que IS
sist.m a agricultura, de outro. A r.sultantw foi o redl
r,donamento da poUta agrfoola, tendo agora do is 
objet ivos: expanslo da fronte ir, agdcola e aumento 
da produt ividade dos fatores terrl e trabalho_ 

Trato~se, inicialmente, de assegurar a d ifusfo do 
estoque de conhecimentos existentes nls instituiçõl'S 

_ de pesquisa, nlS mlos dos ag- icultores mais progrHSis-
_ tas, e, em certos calOs, dos pe fsas ma is ad iantados. Os 

instrumentos for,m a potrt ica de preço mfnimo, cr'
d ito rural e I IIsisttncil t'cnica. Ao lado disto, Ina
gurou-se tam~m , expanllo e aperfeiçoamento das 
inst ituições de pesquisa e ensino, inclusive de pós-gra· 
du,çlo, a fim de criar condiçi5es para o aumento do 
estoque de conhecimentos. Num caso, os resultados 
seria sentidos no curto prí zo; e no outro , num prezo 
mais longo. A caPKidede de pesquisa e ensino criada 
no pluado IStj, no momento, desempenhando papel 
import,nte. J' se dispc5e de um ecervo r.speiu vel de 
expe:r i~nc ia que tem fecilitado I mudançl di rumos 
de noSIl polftK:.a agdcoll. 

As crises de Ibasteclmento dos tempos recentes 
continuaram I exercer plpel prepondennte n, refor 
mulaçJo di nossa palita Agdcoll. Curioso' que I 
,tu, I crise d, ,bastecimento de leite fora, '" dez 
anos, previn, por estudo di Fundaçlo Getúlio Var
gI.ll1). 

E importante notar que I cr ise de abastecimento 
que estamos vivendo tem caUIIS d iferentes das do pe
dado 1961-63. Entre ells encontram-se Iltas taxls 
de crescimento econOmico que engendrlrlm um cres
cimento da derNInda inclinado para os produtos de 
elasticidad.unda elevad •• I decislo do Governo 
bruileiro de embarcar numa potrtica agressiva de 
expon.çIo. 

Os produtos flvorecidos pelo mercado intern, 
donal tiverlm seus preços elevados, causando I reo
rient,çIo da capacidade produtiva. No curto prazo 
nSo se pOde lU mentir a produçlo de um modo ger.1. 
Assistiu·se, por isto , ao crescimento impressionante 
da ofertl dos produtos d. IxportaçJo, como soj, e 
.Igodfo, • eo cr.scimento muito mais lento da ofer· 
t. de gfneros .lim.ntlcios. Oeste modo , a crise de 
abastecimento das grandl'S cidades est' mais ligada 
i mudança de comJX)siçlo do produto do setor rural 
do que I um arrefecimento das atividades deste setor. 

Um aolO ilunrltlvo • o do Illtl o do carno. O robt · 
nho pode ser cllulfiCldo em tre. compon.ntes: "pe. 
cializado na produç'o de leite , especial ilado nl pro
duçlo d. Clrne, a misto. As duas primeiras compo
nent.s tlm pequena expresslo. Predomina o rebanho 
t ipo misto, com baixa capacidade produtor. e, por
tanto, com pequena cap.cidlde de re$ponder 80S estr
mulos di uma tecnologia que procura melhorar as 
condiçC5" dI mlnelo, de .Iimentaçlo e sanidade. 

Os produtores que tlm esse reblnho misto d is
pc5em de doi. graus di liberdade no que respeita A 
tendencia dos preços. S. o preço da carne cresce rela 
tivamente ao lei te , o reb,nho , direcionado para I 
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produçlo do carno. Reduz· .. I oforu do loito. Pino 
di produçlo • ogoro uado part IlIillonQçlo do bel"· 
ro , Se o preço do leit. aelC. em relaçlo • Clrnl, re
dUl ' se I produçlo de carn., visto qUI o Ilite •• nca
minhado pari os !IIlrrado. em detrilillnto da .lIm.n
t.çIo dOI bezerro •. 

Ouando 6 O pu ço da Clrnl que ... ,.,1, obSlNI

se .inda uma mudança Issim'tricl, pois qUI os "ba
nhos .specializados na produçlo d. leitl s.Io tlmb4m 
capazes de produzir carne. Os bezerros machos, Intll 
comum.nte eliminados, 010 o 110 mai •. A tdad. do 
abate das VlcaS começa I diminuir. Os rebanhol aspl 
ci,lilldos em carne nIo t'm, no curto prazo, idtntiCl 
Clpaciade de Ief redirectonadol pari produçlo dI l.i· 
te . A capacidade produtivl de leite' multo baixl. Se 
o leite for tirado para consumo humano em propor
~es mltoreS, dtfk:ilment. o bezerro sobreviyeri • a 
sua morte qUlse sempre lignifia I interrupçfo da lIc-

• 
taç.lo . O efeito assim'trico consine, portlnto, Im que 
se volte p.ra • produçlo de carne o reblnho especi.,i 
zado !li produçlo de leito o om qUI o roc:(proca 010 
58ja, em geral, verdadel,.. . No que oonOll"OI , produ
çIo de arne, mais detllhes podem s« .ncontrado. 
om Di •• 17). 

A par da mudança de objetivo, o Governo federei 
concentrou nas suas mIos OI instrumentos da polhica 
agrfcola, tinto os que visam 1 expanslo da 'rea 19ri· 
cult~vel, como os Que dizem respaito 1 modlfnizeçlo 
da agricultura. Estes, no passado, estiverem mlil IOb 
a responsabilidade dos estados. 

1.2. Instrumentos da Polltica Agr/cola. 

Esta seçlo analisar' OI g""det mlrCOI da pollt!c. 
IgrfCOla, no perfodo Que SI Iftende do "'ladO da cU
cada de 60 It6 os d ils .tu,is. 

Antes de prosseguir nl .nil ise, • interessante CI
rlcteriur eSl. polltica nls suas linhas principais. ElI 
est' baseada nos seguintes pontos : 

lo) A prornoçlo da produç'o 6 o ob)ttivo ctntrol. 
(bJ O incremento d. produçlo, na • .:.Ia nlCes

"ril, 010 se pode fIZer .penls em funçlo di 'r.a 
agricultbel. E precilO engendrar um processo auto 
$Ostentado de aumento da produtlvidlde egrroola. 

le) A modornizoçlo do ogriculturl, eon)uvedl 
com o aperfeiçoamento dos mercados d, trabalho • 
de capitol, en .. ) .. ' o molhorlmonto do ptdrlo do 
vldo do popul.çlo rurol, nlo .. ndo nte""rll I rllll· 
llÇlo de reforma. profundas. 

(d) O aumento da produtividlde pode ser obtido 
.trav~s de innrumentos, como preços mfnimos, crldi· 
to rUrll e programa intenso de ISsist.nell t6cna e de 
pesqu isa . 

(cl Nas regi"es em que I estruture agr"&, • impe
ditiva • modernizaçlo, IIr' lmpllntllda reforma IVr'
(11 de cariter limitldo, cujo objet ivo centr.1 ser' o au
mento da produtividade enIo. distribulçlo d. justi· 
ça social. 

Sendo o objet ivo central o aumento di produçlo 



a curto pruo, • natural concentrar.m-" ,"orço. no. 
grupos do agricultorlS qUI t'm maior capacldld. d. 
absorver I tecnologia .xistlnt •• de dar r.tpOrtI r'pl
da nos incentivo. do Governo. Estll grupo. d •• grl
cultores, inegav.lmente, pertencem ao. ,rtrlto. do. 
m6dios e grlndes proprletjrlol. 

O lum.nto da produç'o Igr(cola, • curtOI cons
tlntes ou decr,sclnte., •• It.m.nt. prioriurlo a»r. o. 
objetivo. d. poll!l"" oeornlmle. do p.r •. E t>'.lco 6 
polltl"" de comboto 6 Infl.çlo. pol. um do. IIU, fo· 
00' r .. ld. na und6nei •• Itln. do. praça •• grlcol .. ; 6 
fundament.1 6 polltiea d. uportoçlo. pol ... condi· 
ções do mlf"Cldo Int.rn.clon.' 110 Ixtrem.m.ntl fi· 
vor6v.l. 10' produto •• grrcol ... como no' .n.lna B.r· 
rOi (41; '. llnalm.nto, • um ImporotlYo d. segUllnça 
n.elon.I, pol ... r' dlflell ... agullr·1I • tllnqOllld.d. 
d. f.mlll. br .. II.lra,.I' vier. f.ltar comld. n .. cid.· 
de •. 

Por outro lado. o. pequeno. proprlft'rlo. n'o 
.. t'o complll.m.nu marglnalludo •. N'o "o, po. 
r6m benefici.do. n. mllm. proporçfo dOI demll. , 
grupo., do. qu.l. li ''Par. r .. pon. maior. Aeroac.n· 
t ... , .Ind •• que •• xpenllo da o'ertl d. produtol 
IQrlcollS fortal.c. o m"Cldo d. trabalho, com r., 
percussões f.vor'vll. nos trabalhador .. lIulariados. 
Sobe o ,,"rio rlll I, 1I.lm, .. b.nl'ficll um segmen
to importont. d. popul.ç'o rural. AI'm do m.I., .. 
altas taxas d. dasenvolvlmanto lConemlco (I o .u
menta .grfall. , impr.sclnd(v.1 pera .. IIIlQurar I 
continulçlo do processo!. fortllecerlo o mercado d. 
trabalho nacional. criarlo condiçOes para o .profun
damento da modernizaçlo da agricultur • . O fortale
cimento do mercado de tr.b.lho nacional ajudar' a 
resolver os problemas dos que forlm margin.liudos, 
criando-lhes novas oportunidades de emprego. 

Cumpre, entretanto. observar duas coisas. H4 
oportunidade de aumento de proljuç'o atrlv's d, po
Irt iclS direclonadlS pera os pequenos agricultores, .m
bora n'o 1 tio curto prazo. e mesmo aue sej. mais 
diftcil imaginar como antenda-Ios. Precisa-H de multi 
peSQujy nena 'rll. Em segundo lugar. nlo obstante 
O desen'iolvimenlo econômico possa resolver a maio
ria dos problemu de probreza, .Ie tende a marginali
zar grupos numerosos di sociedade qUI necessitlm d. 
programas especiais. No Brasil, enes grupos estio sI
;uados predominantemente, no m.io rural, em virtu
de das deficilncils que Clractlrium as Inst ltuiçOes dI 
anin6ncia t saúde e a escola prinâria do interior_ !: 
importlnte qu. se .llborem programas pari IStll gru ' 
po •. A que .. 'o cruel. I • IIbar 116 quo ponto o Br .. 1I 
esu .m condlçOlI d. dllvl.r returSOI d ... tI'Iid,d .. 
.minent.m.nte produtiva I par. tUII programai. 

Anll li "r·'I-lo. I IlQuir. os principais Instrumen
tai ft marcos d. poHtie •• g"oo1a do pI"odo qUI SI 
.... nd. do mudo d. d6e.d. d. 60 .t' o. di .. lIu.I •. 
A .njlll8 n'o pretendi Slr •• Iultlva • cobre Ipln .. o • 
.. poeta. Julgado ..... nel.I •. Evitar· .. · •• tontlçlo d. 
clu.lfld-lol .m Instrum.ntol d. curto prazo ou lon
go prazo, .m Innrumento. visando ao mtrCldo ou , 
Infr.·estrutura di tduclçlo • pOI" di terrl. poli, nl 

re.lidade, os Instrumentol Itlngem tanto um ponto 
como o outro ... ndo diflcil isolar-.. o efeito ptincl. 
paI. 

(11 A conqul.g do Contro-O .. " • d. Ragilo 
Am .. &nic .. 

Trag... d. programa vl .. ndo l .. p.nllo d. 
fron"lro agrfcola n. dlraçlo d .. tarrll .bund.ntll • 
f6rt.l. d ..... dUII raglll .. , I tomblm • erlor um fluxo 
mlgrot6r10 do Nordln. par. li dUII raglll .. , com • 
flnalld.d. d •• lIylar • prol'lo sobro. tarro. Allh, Im 
rol.çIo 10 Contro-Ollll, P.nagld.. (341 no •• n.lna 
qUI tlaYIfI. grand .. Qlnho. dI produtlvldadl IlÚtleo 
com • trondar'ncl .. e multo maior. produtIYld.d. 
margln.1 do trob.lno n.1U ragl'o qUI no Nord.lU. 

O. ponto. principal. do programo 110: 
( • I Connruçlo du yl .. d. penftroçlo, obJeti. 

vando • criar. Infra·.nrutura d. tranoport ... 
1 • I Inclntlyo. fl"",l •• f.eilld.d .. d. er6dlto 

pora o. grandll Impr",rlo. qUI I I .. qul","m In.· 
bol.elr ou qUI Ir J' .n.J.m. 

( • I Programa .. porlm.ntll d ..... ntom.nto di· 
rlgldo d. colono. n. Ragl'o Ama.Onl"", com o obJ.· 
tivo de v.rlficar a pouibllldade d. estabelecer-" uml 
agricultura btlllda na proprlad.dl f.mllllr • no co· 
oporltlvlamo. 

O. grand ... mpr."rlo., lira rdo. poro ..... dUII 
raglll .. , dedle.m·,. prineipolmentl 6 pocu'ri. d. cor· 
te. qUI conta com mercados int.rno • internacional 
muito ',voriv.1. Na Itividade de desmatlmento I 
formaçfo dI pastlg.ns, precisam de grandes contin
gentes de mlo-de-obra, se bem que tal necessidade 
diminua drasti~mente após a conclusSo destes servi
ços_ Mas, como a regilo 6 imensa, ",o hj dúvidas de 
que o programa criart uma demanda adtcional por 
ml'o-d.obra, com tendtnci. I perdurar_ A industril· 
liuçlo do boi, quo s. far' na rtgi'o 6 madldo que. 
pecu'ria s. desenvolver, ser' adicional de procura de 
trabalho. ~ de salientar, ainda. que o Centro-Oeste 
tem condições muito 1avoriveis Ais culturas da soja. 
arroz e algodlo, alits ji aI produzidos, e que sSo exi
gentes em mro-de-obrl . OHtI forma, tanto o Centro
O.rte como a Regifo AmlZOnic. estIo fadldos a de· 
sempenhar um papel importante na agricultura brasi
lelrl _ O Centro-Oeste jj é uma realidade e as possibili
dades de sucesso do a( maiores. A RegíSo AmazOna 
• linda uma interrogaçfo. 

121 A poUtica d. praço. mrnimOl. 

A cri .. d •• bonoclmonto do per rodo 1981 ·631.· 
vou o Govlfno • Impl.ntar • poltti"" d. praça. mini· 
mOI QUI Nvl. lido crlad. ant.riorm.nte. 

O prlnclpol obJllivo d. polrtl"" d. praça mini· 
mo, na Europo Oeld.n:.1 I no. En.do. Unido., t.m 
.Ido •• n.bllluç'o d. rondl do. I9"leultor ... do. 
prlÇO' do. produto.agrloolu. 1.1", num plr. quo pr. 
ctll •• p.ndlr· ... nlo li pod,m lê.ltar Ipln .. IquII .. 
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doll obJet lvol.. Aanc.nt.m ... I elli Olllgulntll: 
(" T.m a finalldad. d. aceler,r o cr.selm.nto 

di produçlo 11I((col • . 
Ibl ObJet1v1 lumlntlr I produçlo di dotlrmlnl· 

das culturas qUI tlm condlçôes de mercado favorh. is 
• reduzir, d8quelas .QU. tlm dlmanda dnflvortvel . 

(c) P'rMgu." I meta d, lltegurar lumento di 
produçlo, Incomlnhondo·1 80' mercado., J6 quo, no. 
c .. os dls eultures di subllst'ncil, partI sign lflcant. 
• consumld. NS fazendal. 

Esper ... qUI a litabiliuçlo dOI preçol, reduz in· 
do o. rioco., crie oondlçl5 .. porl I modernluçlo di 
agrk:ultur •. Os .;rleultorl'l nIo inv .... em .m cultur .. 
CUJOI preçol OlClllm dlfNIlllIC.'I8mlnt. I I tecnlficeçlo 
di agricultura requer . na mlioria doi celOS, grend'l 
Inv.stlmento.. Outro efllto , sobro o oxponslo do 
6rN I1Iricult6vol. Numa .'tulçlo de preço. est6.el., 
OI Impr.úrlol terlo madl confiança pera flz.r O. In· 
v"tim.ntol qu. a eXplnllo di 'r ... xige. A poHtiCl 
de preçol mlnimol t.m, portlnto . PIPI' Importlnte 
a desempenhar na conquina di nolsa fronteire agrrco
la . 

A polftica de preço. mrnlmo. tem .ido crlticadl 
pelol segulnt" motivos: 

( .) Quando o Governo est,beleel prlÇCIlaclma 
do "fvel dI equillbrio de longo prazo, dirtora 1110' 
ceçlo de recurSOI na economia, redund.ndo qUI" 
sempre em grandes gastOI com estocag.m. Entre n6 •• 
o caso do cef' 6 um .xemplo. ~ possrvel, contudo, 
evitlrem-se .nes problem.s. Fixam-" preços I nlv.1 
do mercado Internacional para as culturas que con-
1dm com perspectivas de demanda favor'veil . ~ claro 
qUI a ertablliz.çlo da rendi pode NO ser conseguldl 
• tamWm n'o se estabilizaria os preços que I'ItIo 
for. da pollta. Corr ...... ISsim, o per igo de se forçar 
a mudança de composiçlo do produto. com repercul-
110 no abart.cimento das cidades. ~ POIS Ivel que irto 
esteJa ocorrendo a~ ... A produçlo daquel .. produ· 
tos que contam com mercado internacional fayorhel 

o 

cresce' custa, em parte. de alguns glneros aliment(-
cios que nlo foram tIo protegidos pell poUtlca d. 
preço mCnimo, como' o CoIlO do arroz I flíjlo. No 
qui tinge iqulla cultura, argumenta Smíth (33) qUI I 
polhica de preços m'nimos fo i perversa. Fez baix. r 
l inda mais OI preços, quando a t.ndtncl. erl d. qUI
da, e subir, quando a tendlneia era Iltl't'. Ampliou. 
a .. lm, a oscllaclo do. preço •. 

I * ) A polrtica do preço. mrnlmos tam alolto. 
distributivo. IndlllJ6valL Alogo·.o qua o lotor do 
oferta Inol"tlca • o bonoflclldo . Se I ta"a lor Isto fa· 
tor, OI proprllt'rios, notadamente o. maior •• , .. rIo 
os beneficiados. Obterlo ganhos atra"'s do Icr6ICimo 
do preço da terra e dos "rendamentos (pera uma me
lhor •• po. lçIo deste argumento, voJa Llngoni 116). 
N'o 6. todavia , fatal qUI isto ocorra. O profllsor Si
monsan (32), analisando um modelo de dois sltores , 
oferece um contra-e. em pIo. A oflrta de terra precisa 
Slr in.!tstO para que Isto aconteça. T,I pode .. r v,, · 
dade para podutos muito exig.ntll em condiçc5 .. 
ecol6giClI, ou ent'o num prazo multo curto, mil 
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nIo o • pero O molorla doa prodlllOl. " _ •• 1 ... · 
çfo do praço do torra no arllll dopeMIU do multol 
foto r .. , Inclu.lvo do cri .. di boi .. do volor ... ~ dllrdl 
otrlbulr osto olo"çIo a ume a6 cau ... 

Mil, m"mo que- nIo .. v.,iflque I ""."0 dos 
preçOI da terrl, I poHtl~ beneflcll ",.1, OI grlnd .. 
propriet'rlol, poli 110 e'n que coilllrcltllum I mal· 
or porto da produç'o o tlm molhor _ 6 Inlo,meo 

çIo. 
e n,clsúrio Plur.m-.. o •• feitol ...... tivo. con

tra o. po.ltlvo •. Teor lca"ilnto, Isto 6 multo dllrcll. 
Só a roolldado podo dizer qual doi .. predomlN. Num 
pall qu. PItei .. fazer I egricultur. Cfetelr, o .. ",,
mento doi ef.itol redistributivo. perde 'ih parte • 
signifidncia. AI6m do mai •• I meior ia doi instruiilln· 
tos Iproprildo. I mimular I egriculturl, .dmlnl.tr.· 
tIVlm.nt. Vi'Vlis, pad.ce do mesmo pecedo. 

~ costumo argumentar· .. quo a polrtlce do sub
ardia I insumol 6 meia .c'.qVldl. poli f.vor.c. dlr.tl- · 
ment~ a mod"nluçlo do l1Jriculturo. RaJ Krl.hno 
115) acho quo Istl polrtlca nIo .ubstitui I do preço. 
mrnlmos. pelllseguint" rlZ~lI : 

( • ) QUlndo o InlUmo lor pouco lomlll .. 10' 
IgrlCUltor .. , ..... nIo Mrlo .. n"veillO' seul preço •. 
T,I 010 ocorre em rel~o lO praço do. Pfodutos. Por 
Jnl rlzlo, • polftice d. IUbs'dio I insumos, plr ..... 
bom IUcadida, procl ... stor IÍ1JIda I pr01Jl'lmI' do ... 
.istlneio t"'nlce: 

I * ) Em termo. do 11Jr1",lturo trodlcional, o • 
.-grlcultores nklllitlm de proteçlo contr. , qU':'1 
doi preços dOI produtol I n'o amtrl OI curtos de in
sumOl, qUI rlrlmentl ullm. 

( * ) Garantia de preçOI assegurl melhor uso, 
t.nto do. f.tor .. tr.dicionel., como modernos, • qu.I 
nIo ocorre com I polftlca de sublfdto I Ina{mol lhO
dernos. 

I.) A polrtica de .ub.rdio I insumos nlo pode, 
.m gerll, d iscriminar entre produtos. 

O .... modo. hI IUglr pera .. dUII polfttcll coe
xistirem e um. reforç.ar I outr. naquilo que tem d. 
deficiente. 

A exlCUçIo da poHtlca do preço. mrnlmo. aper· 
feiçOl-se com repid.z. OI preçol mlnimOl 110 .nun
clado. bom ant .. do e/>oca do pllntio:.m julho, poro 
O C.ntro-Sul, ,.m nov.mbro. pera li Regl~'1 Nort. e 
Nordeste. Procura· .. tlmbfm .tlnglr um número ced. 
v.z maklr d. egricultorft. melhorendo o processo d. 
dlfuslo da polrtlca • o liNnclamento da ostocagam. 
A. dlllculdod .. maior .. r .. ,dom, alndo, no Ilto da 
que: 

I • J Apesar do esforço de dlfullo mencionado, 
ainda' grande o número d. Igricultor .. que dela nlo 
11 podem beneficier, por dllConhecerem-nl, ou por 
problemas d. financiamento de tltOClg.m. claulflce
çlo • podroniZlçlo do. produto., etc. 

I .) O. "toques regulldores, qUI 110 importln
tes no sentido d. redullr I flutulçlo doi preços perl 
OI conlUmidor .. , I, ... im, transferir Ilgunl dos bent
f'cios da polltice perl este grupo, IpreMntlm-se dlfi 
ci.ntes. A compre' morou. e Ilnta I movimentlçlo 



Plra os cenHOI de consumo. 
I .) Problemal de prlv jslo di safra, di olClleçlo 

de preços, falt. de In'ormlçlo e, mesmo, da Inexil' 
tlncla d. uma filolOfla para o Istabelecim.nto do pre· 
ço m(nimo, nlo foram ainda IOluclonado •. 

A pollt ica de preçol mfnimol cobre cerca d. 
Quinze produto •• v.m pau,ndo por inúmeros aper
feiçoamentol, e fim d. Slr ajustada t agricultura bra
sile ira . Nlo hj dúvidu de qUI IYoluiu muito, d. 
1963 por. c~ . 

131 A IlIlnçl c,6d11o 1II,lcoll - ... il1'nell tknlcl 

Na d'Clda de SO, prevaleceu o subsldio d ireto I 
insumos modernos, not.dem'nte f.rtilizant". Havia 
meclnismos, como t".IS di cimbio preferenciais, 
isençlo d. Importos e fr.les mais baratos, QUI redu
zllm OI preçOI dest.1 inlumos. Na d'Cld. de 50, eliml· 
naram-58 os subddios dlrltol e Impliou-se o cr'dito 
rural a taxas de juros subsidiados, em substituiç,lo • 
polllica dI suba/dio. 
Hi duas razalS que justifiClm esl.l paUtica. O 
mercado di capital faz discrlmin.çfo quanto t agri
cultura, em virtude de a própria poHtica econômiCl 
"li' voltldl poro • indunrl.liuçlo do Plls. O cr'di· 
to rur.1 • considerado, IlIlm, como um. maneirl de 
corrigi, oSl. impo,f.içlo. F.cililer~ o m.lhor UIO do. 
fatores terra I trebalha e, dlstl modo, acredita-se QUI 
contribuir' Plra a expanslo da 'rea Igricultbel, obj.
tivo fundam.ntel da n011l polftica agrfcola. A outre 
razla IIt' correlacionada com I id'ia do "aprender
f"lndo" ILllrnlng by dolngl. O crtdllo .ub.ldlldo 
lou sub.ldlo dl'llol bel.1 o. p,eço. do. inlUmo. 
qUI crlst.Uum a novl tecnologl., e tornt-o. mil. 
IIrt1lvo. lO. Ig,lcuIIO' ... Vindo nino po .. lbllldld. 
dI ,edu.l, o cul10 di p,oduçlo • lucro, moi •• o. 111,1· 
cultores incorporam .st" Insumos ao processo pro· 
dutivo I, Im conseqü'nci., .pr.ndem • trlbalh" com 
li ... H' .• ntlo. .m dlllocam.nlo d. d.mond. lpo, 
insumol modernos) plrl I direita, .m raz'o d. IXPI
,I'ncl. Idqul,ldl. S. o .ubaldlo fo, rtllrldo •• conll· 
nuor I .er .Indo luc'"llvo •• pliClçlo do InlUmo. o. 
1II,lcullo", quo Iprtndor.m I u"'lo nlo '11'01111"0 
• tecnologll ,0tln.I". Smllh 1331 .ncontrou tvld'n· 
cl .. dI qUI Ino tenho ocorrido no B'IIII. no ClIO dI 
ferllllzonlll. Aflrml. tlmbem. qUI o IUcauo .. ontl· 
mico dI pol/IICI d. tublldlo deplnd. do: 

I • I E"'nlcld.dl d. d.mond. do InlUmo .ubll· 
dl.do. com rllp.'to • p,eço. ",.11 b.lxol. 

I • 1 ExclllO do p,odullvld.d. mo,glllll IlOcllll 
IOb'l o CUltO IOcl.l. 

I • I M.gnltud. dI mud.nço di dlm.nd •• Im 
VI,IUdl d. experllnel •• dqulrldl p.lo •• g,lcultorll. 

. O .... form •• outro objrtlvo d. pol/tlco d. crtdl· 
lO ,urol • f.cllltor. modornluçlo d •• grlcultura. 

O probl.",. prlnclpol • qUI, ""Iorl. do •• grlcul· 
10'11 dllConh ... o. In.umo. modlrno. ou, .ntlo, nlo 
.. b. u"·lo. ocrrotlm'"tl. 001 Itr noc"",lo d ... n· 
volvor um progromo di lulll'nel. tknlca ClpU d. o. 
mOllvor •• ducor. 

A I Mperltnci. brllil. lrI conliltiu em ,1I.r num 
16 progrema o cr'dito I ,ulst'nei. t6cnlc. . AI primei
rll ,)Cp.rI'nelas. n.n. se"tldo, dltlm d, fundaç'o d. 
ACAA Idl Mlnu GI'II., qu •. junllm.nte com. CoI· 
XI EconOmicl d. MinIS Gerl il, iniciou ' um progrlma 
de crtdito IUp.rvilionado. A eçfo deci,ivI do Banco 
Centr.' do Brasil, em tempol mais reclnte" deu dl
mend'o nacional ti coniugaçlo do crAdito • luilt'nci. 
tkniCl. Ampliou de man.ir. subst..nci.1 OI recurlOs. 
E'tabeleceu, em art iculaç'o com o Minist'rio di Agri
cultura, um. 56ri, d, programas especiais (como' o 
ClIO do CONOEPEI .• m fas. dI execuçlo. I qUI j' 
.preant. resultados animadores. Procurou t.mb4m 
criar condiçc!le, par. que. assistência t6cnica t ivlu. 
parte dos custos de .Iabor.çlo dos planos de cr6dito 
e assist'ncia aos agricultor., cobertos por um. t.)(1 

Que incide sobre OI ompr6stlmos. No CIIO do 
CONOEPE. li'" custo. 110 integrolmlntl cobe,IOS 
e nenhuma taxa incide sobre os empr6stimos. 

Mencionou·se, anteriormente, que o fato mar· 
cante da d'cad. de 50 e 60 foi o desenvolvimento do 
Si 111m. l>.BCAA. Impl.nlou,,, .ntrl nó. novo I'c· 
nice de assistlnci •• agr:icultura, baseada no princ(pio 
de ajudar o agricultor a ajudar a si mesmo. Represen
tou inovaç'o institucional no que se r.f.re. organiza
çlo do trabalho, enfatizando o planejamento e a for· 
maçio de recursos humanos. Optou por um sistema 
d. contrito dI trabalho qUI d' liberdlde 10 Iknico 
• ao admlnil1rador. Buscou v'rias fontll d. financia
mento para o programa de natureza int.rnacional, 
federal, estadual e municipal e atrav's da apliClçlo 
do cr6dlto, em tempos rteentes. Contribuiu, com, 
experl'nell .dquirldl. po" • "formullçlo noUv.1 
po' qUI o crtdllo rUrll v.m p .... ndo no B ... II. Inl· 
clou .. u. I"bllho •. voltldo d .. ldidlmlnte po'" o. 
pequlnos agricultores, confiando .m qUI pud .... 
m.lhorar su .. condi~1S di vldl, com um programe 
qUI vlllva t lntroduçlo de novas t6enM:1I • ,ssi.t'n
L.I • f.mlll • . A. Iv.lilç/lll f.it .. IP" .. nllrlm , .. ui· 
lados fevorbeis, ml' nlo foram totelment. conclull
.... como monrlm HIYlmi. Aunln 1141. lu"",lun· 
do. 11t1"lu'l IObre o luunlo. 

A portir d. 1964. qUlndo o Governo fedorll po,' 
IOU a enfatiur o incremento da produçlo, como id.il 
cont,.1 d. pol/tlCl .grlco"'. o Slnlm. ABCAR .. for· 
mulou .. u prog .. m •. Aliou· .. lO B.nco Contrll do 
8rllll • vollou lU .. belorl ... porl O. m6diol • grlndl. 
proprl.Urlol, num. tlnl.tlv. dI obtlr "'Ponll "pl· 
du. d.dl • m.lor f.cllldedl quo 11111 grupol d'lIIrl· 
culto'lI t'm por •• blO"'lr I noVI tocnologil. Conllr· 
VOU. conludo. o prog""" d. promoçlo hu""nl. quo 
dlrlg. "UI .1I0rllO' po" I juvonlud. ru,,1 • t"ln.· 
m.nto d. mlo-d..ob ... Mell dmlhll IObr1l OI proq" . 
mil d. promoçlo d. produçlo • promOQlo hU"l'na 
podlm li' Incont .. dol Im Fon"," (10) • Alv'l C~I.' 
..... It.dol roc.ntll d •• v.lI.ç'o •• m O lu. ulIfIOn1181. 

Auln.· ... ccnlOlld.çlo I .mpll.QIo dOI progr.· 
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mElS de p6s-graduaç'0. Objetl~am criar condições para 
a pesquisa de alto n(vel , e ident ificar o resolver os pro· 
blemas da agr icultura brasileira . 

A par dos técn icos formados no Brasil, procurou
se ampliar o número dos enviados 80 estrangeiro para 
obter treinamento Q n (vel mais avançado, isto " de 
doutoramento. Através de convênios especiais, conta· 
se co m a ajuda de uma plêiade de técnicos estrangeI
ros que V~nl aqui colaborar nos cursos de p6s-gradua· 
ção e nos program,s de pesquisa. 

• 
Os resultados dessa poHtica já se fazem sentir p84 

lo menos c. m cinco 'reas : 
( .. I Rcformulaç60 dos programas das institu l4 

ções de assistência técnica , com a finalidade de me4 

Ihor adaptá41as ás nossas condições; 
( .. I Reformulaçfo dos programas das iDstltul4 

çUcs de pesquisa e, em alguns casos la EMBRAPA • 
um exemplo) , reformulaçlo das pr6prlas InstituiÇt'5es 
de pesquisa , com o objetivo de torN-las mais flex rvels 

e dinAmicas; 
I .. ) Ampliaç'o e melhor ia da qualidade das pes

quisas em economia rural. Os resultados desta pesqui. 
sa constituirlo a base de uma paUtice agdcola mais 
racional ; 

( .) R.formulação dos programas d. grlduaçlo 
em ciênci8lagrArias e melhoria da qualklade de ensi4 

no ' , 
I .. I Ampllaçlo da capacidade de copiar I adap4 

tar resultados e)(perimentals de outros pa(ses As con
d ições do Brasil . Um exemplo nothel é a criaçlo de 
variedades da soja a partir do material genético, im4 

portado dos Estados Unidos. 

151 Roformuloçlo do Pnqul •• 
Minist'rlo d. Agricultura. 

VArias tentativas foram feitas para criar uma ins4 

tnuiçSo de pesquisa realmente dlnAmica dentro do 
Minist6r10 da Agricultura. Entretanto, apesar dos .s· 
forças fe itos, as reformas sempre esbarraram numa 
mentalidade, quando NO hostil, pelo menos indife
rente ao papel da pesquisa na modernizaçlo da agrl4 

cultura. Esta mentalidade .ra coerente com a linha 
mestro da polltlca egdcola quo, como IA foi dito, 010 
tinha como priorit6rio o aumento da produtlvkhtde 
da agricultura. 

Por essa razlo as reformas falharam em dois as
pectos: 

( .. I Nlo conseguiram criar uma estrutura fle)(Í4 
vel de admln lstraçlo da pesquisa, inclusive no que 
concerne aos contritos de trabalho. 

I .) N'o obtiveram sucesso na canallzaç'o de re
cursos IUsbstancials para pIIQu isa. As reforms foram 
fcita s, mas os recursos continuaram os mesmos. 

Como conseqülncia, a capacidade de pesquisa do 
Govlrno faderal , deficiente, em termal de quantida
de, como de quelldade. 

Com a mudança da poUtica agdcola brasllaira, 
fo i poss'vel proceder • reforma qUI deu origem à 
EMBRAPA. ~ vinculada ao Ministério da Agricultura 
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e goza das flexibilidades das i"mpreu. ctori,. v'n.ro. 
Auenta-se sobre os seguintes pilare,: 

( .) FI .. lbilid.d. Idmlnlstrat lva, quo Ih. poul· 
bllltar6 bUElr r.curtol M. mais dlvlr .... fonte., e ad
mlnlatr'-Io. do ocordo com .. prlorldodn PrMrt.t»
Ilcld .. ; 

I • I Liberdade pera estobolecor pol rUce .. 1.ri.1 
competitiva, em termos de merctdo nKlonal ; 

( • I Flexibilidade par. contratar pesqu isas com 
8 intciativ. particular e outros 6rglos do Governo ' . , 

t .. h.\Flex lbil idade pari alocar recursos li outras 
inrtltuiçdM do pesqul ... , vi .. ndo • dno"volvt-I .. o 
ajucü· las na conduç'o da seus program .. : 

( .. ) Flexibilidade para enabelccr uma polltica 
de recursos humanos que se assenta Im : 

1 • • I ContraIo. d. trabalho regido. pol. loi 
trabalhista . Nfo prendem nem o tlcnlco e nem o 
administrador; 

I * • ) Treinamento em topos rHveis, objetivan· 
do criar capacidade c ientlfica ampla. de nlvel eleva · 
do ' , 

I .... ) PoUtlta salarial que convida ao aperfei 
çoamento proflsstoQ81, assegurando a promoçfo por 
m6ritos. 

Espera·se que li EMBRAPA tenha t8m~m impac· 
to nas InstitulçlSes de pesquisa dos estados, no sentido 
de tornar sua estrutura mais funcional e flexlvel. O 
Governo federal e os estaduais têm, 8gora, condiçOes 
de juntar esforços para reallzlr InvestigaçOet na quanti . 
dade e qualidade qUI o desenvolvimento econômico 
do Brasil passou a exigir. 

Cabe, outrossim, destacar o progrania de plantio 
dI caf6 desenvolvido pelo I BC em cooperaç,o com o 
Sist,ma ABCAR, Banco do Brasil e Secretaria da 
Agricultura dos flstados. Este programa tem como ob· 
jetivo preclpuo o r.estabelecimento da produçlo a ní· 
vel tal que possa atender. demanda interna e externa. 
Tudo indlce que o Programa de Erradicaçlo. conjuga . 

do com a polftica de preços .. deixou o Brasil sem con· 
dlçtJes de atender • quota que lhe cabe no mercado 
internacional, depois de satisfeitd a demanda interna. 

O programa de replantio prima pelo uso de tec · 
nologia tafisticada . Baseia4se no uso de variedades de 
alta capacidade produtiva, e de técnicas de eon.rva· 
çIo de 1010 e de Idubaç'o avançadas. Assocla·se a um 
a6dlto altamlnte subsidiado, com car'neia de quatro 
anos, a qual tem estimulado os agricultor" a respon· 
der ao chamam .. nto do Governo. 

Como a cultura do café. é pouco mecanidvel , o 
plano de replantio gera demanda de m'o~e~bra de 
magnitude. J6 .1 sente o seu impacto nos ... Ijrios di' 
regll5es em qUI estll sendo executado. 

O programa de reflorestamento, financiado pela 
polftlca d. incentivos fiscais, influencia significante· 
mente a demanda de m'o-de-obra , além de 8umentar 
a capacidade produtiva de urvlo vegetal , celulose e 
modol" do Pofs. 

A urbanlzaçlo do Brasil criou problemas enormes 
de abastecimento. A construç'o de estradas, de silos 8-

armazéns, e, mais recentemente, a instalaçlo das gran· 



dI' Clntrals d, Ibutecimento. tem I finalidade de 
melhorar I .flelAnela tknica do mercado. 

FiNlmente, dev.s. salientar o programa dos cor· 
redores de exponaçlo, o qual abrange a maioria dos 
est.dos do Centro-Sul. De e laboraçfo recente, com.
ça a ser executado. Objetiva : 

( • ) Conllruçlo • aparelhamento de pono., I 

fim de bar.tear o custo de embirque dos produtos 
agrlcolas. 

, * ) Allistlneia tknica, conjugada ao cr6dito. 
com a finalidade de estimular o milho, algodlo. carne 
bovina, madoira e mandioca, que desfrutam de situa
çIo privilegiada no mercado internacional. A auistln
ci. t6cnica SI estabeleceu nas áreas do Centro-Sul com 
melhores COndlÇÕM para competir no mercado Inter
nncional. 

( * ) Construçlo de estradas para o e$Coamento 
d. produçlo. 

( .) Construç'o de .ilol. 
Descreveram·", acima. os principais marcos di po

I(tica agrícola br.sileira. Caracterlzam-se por promo
ver a produçlo atrav's do alargamento di fronteira 
agrlcola e mediante o aumento da produtividade. 

Cri.rlo, inicialmente, demanda adicional por tra· 
bilha, de magnitude significante. Certamente NO 510 
n.utrOI do ponto de vina di dlltTlbulçlo de rendi. OI 
maiores agricultores t'm melhor.s condiÇll5es para UI 

benef1clar.m dos incentivos GOvernament.is. 
Embora, por um lado, estimulem a absorçlo d. 

mio.cfe-obr., por outro, tendem a contrabalançar este 
efeito, na medida em que subsidiam capital atr,v'l dI 
tlxas de Juros negativos. Oual dos dois efeitos prevII.
cer', • uma interregaçlo, ainda mail quando UI conli· 
dera o impacto do ,,"rio m(nimo. QUI IIt6 Mndo r. 
pldamente implantado no meiC'l rural . sobre I sublt i· 
tuiçio de trabllho por capltll. 
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INOVAÇAO INDUZIDA E OS LIMITE S A MODERNIZAÇAO 
NA AGRICULTURA BRASILEIRA 

I - INTRODUÇÃO 

Affomo Celso Pastare 
Eliseu R. de Andrade Alves 

Juarez A. B. Rizz~ri 

A agricultura brasileira vem sustentando taxas anuais de crescimento do 
produto superiores a 5% ao ano ao longo das duas últimas décadas. Esse ritmo 
de crescimento tem se mantido bastante estável no tempo. sendo mesmo 
superior às taxas verificadas na maioria dos demais países. N!o obstante é um 
setor que preocupa na forlllulaç!o da política econômica. principalmente em 
raz.fo do fato de que os níveis de produtividade agrícola no Brasil slo ainda 
muito reduzidos. indicando que nlo se explorou adequadamente toda a contribui
ç!o deste setor para o desenvolvimento. 

Ainda que a agricultura tenha preenchido várias funções positivas no processo 
de desenvolvimento econômico. como a geraçlo de divisas pela exportaç30. a 
produç30 de alimentos e matérias-primas. e uma transferência de capital para os 
setores urbanos (1). sua contribuiç30 ainda poderia ser maior se a produtividade 
mMia da mlo-de-obra tivesse se elevado mais rapidamente. Certamente as 
disparidades de renda entre os setores agrícola e urbano seriam menores se isso 
ocorresse. e muito provavelmente a concentraç30 na distribuiç30 pessOal de 
rendas seria mais tênue. 

Acredita-se que ainda n30 foram adequadamente exploradas as inúmeras 
potencialidades de crescimento que derivam do setor agrícola. Mas para isso 
seria necessário modificar o enfoque da política econômica com relaç30 ao setor, 
dando uma ênfase muito maior ao progresso técnico que a ele pode ser dirigido. 
Significa que devem ser aumentados os investimentos na geraç30 de novas técnicas, 
quer provocando a elevaç30 da produçlo por unidade de área, quer gerando uma 
maior utilizaç30 de capital por trabalhador. Significa que é necessário encarar o 
desenvolvimento agrícola, nlo nte do ponto de vista do crescimento extensivo 
do produto bruto do setor, mas principalmente incorporando técnicas que 
permitam utilizar mais eficientemente os dois fatores tradicionais, terra e mio
de-obra. 

510 essas as tarefas da agricultura no procello de desenvolvimento 
idealizadas por JOHNSTON e MELLOR (961). 

• • economlco 

A agricultura brasileira certamente foi e tem sido a maior responsável pela geraçlo 
de divisas através da exportaçlo. mostrando inclusive uma grande elevaçlo da receita 
de divisas ao longo dos últimos anos. Vários autores anteriores apontaram o fato de 
que a acumulaç'o de capital nas áreas de agricultura comercial foram responsáveIS 
pela criaçlo de uma capacidade de investimento na indústria. Evidências anteriores 
claramente demonstram que a longo prazo a demanda e a oferta de alimentos têm 
caminhado em ritmos satisfatórios, e que as relações de troca entre agricultura e 
indústria têm declinado no tempo, indicando que parte dos ganhos de produtividade 
do setor agrícola têm sido transferidos para os demais setores da economia, elevando-se 
o nível de bem estar do país. 
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2 - A HIPÓTESE DA INOV AÇ ÃO INDUZIDA 

Na literatura corrente sobre a agricultura duas são as medidas utilizadas 
com maior freqüência para indicar a evoluçlo da produtividade : o produto por 
trabalhador empregado (Y IN). e a produçlo por unidade de área (Y I A). existindo 
entre os dois a relaçlo de identidade. 

(I) (Y/N) = (Y/A) (A/N) 

onde (A/N) é a relaçlo área-homem. 

A utilidade dessa decomposiçlo deriva da possibilidade de se iden titicar as 
fontes de crescimento da produtividade da mlo-de-obra. GRILlCHES (1971) 
sugere que "devido às condições tecnológicas particulares di: produçlo agrícola. 
essas duas componentes de crescimento (a produção por área e a relaçlo área· 
homem), 510 razoavelmente independentes. pelo menos em certo intervalo. e 
podem ser discutidas separadamente. A produçlo por unidade de área cresce 
principalmente em funçlo de melhorias biológicas nas variedades. da utilizaçlo 
mais intensa de inseticidas e pesticidas. do aumento dos investimentos 
em irrigaçlo, da melhoria de práticas de cultivo. etc. A maior utilizaçlo de força 
mecânica por trabalhador permite explorar mais eficientemente a quantidade e a 
qualidade da mlo-de-obra empregada, elevando o número de hectares cultivados 
por empregado agrícola. 

Como tem evoluído a produtividade agrícola no Brasil nas duas últimas 
d~cadas? Os dados do quadro 1 procuram responder a essa indagaçlo. Nele 
figuram as taxas anuais de crescimento do produto por área, da relaçlo área
homem e do produto por trabalhador, no período que se estende de 1960 a 1970, 
para o Brasil como um todo e para três regiões isoladas, o Nordeste do país, a 
regilo Centro Sul da qual foi excluído o Estado de Slo Paulo, e finalmente o 
Estado de Slo Paulo separadamente e). 

A regilo Nordeste inclui os estados que vlo desde o Piauí e Maranhlo no 
meio Norte, até os Estados de Espírito Santo e Bahia, no leste. A regilo C~ntro 
Sul engloba os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, 
e os demais estados da regilo Sul do País, com exceçlo de Slo Paulo_ Reconhece-se 
que existem dentro de cada uma dessas sub-regiões, diferenças marcantes de 
meio físico e nas próprias práticas agrícolas. A escolha derivou do fato de que 

e) Construirarn-se índices de produçlo incluindo produtos para o Brasil, para a replo 
Nordeste, para a regilo Centro Sul e finalmente produtos para Slo Paulo. Utilizou-se 
uma fórmula Laspeyre5 com móvel de ponderaçlo, de forma a levar em conside
raçlo as alterações na estrutura produtiva, e com base de comparaçlo no período 
1948-52 = 100. Os dados utilizados foram 05 do ETEA (anti,o SEP) do Ministério 
da A,ricultura, e para Slo Paulo do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria 
d. A,ricultura do estado. Os dados de popula .slo os dos censos agrícolas de 1960 
e 1970. 'Embora os índices sejam de produçl anual, as taxas anuais de crescimento 
foram calculadas tomando-se um. média de cinco anos em tomo do períodO e 
uma média de cinco anos em tomo do período atual, de forma a minimizar o impacto 
das flutuações 
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eVidências antcflore~ (J) mostraram que: u creSC imento da pr oduçáo na regláo 
Nordeste foi qua~e exclusivamente ex tensiva até o final dos anos sessenta, ~m 
incorporar mudanças telllulógu:as significa tivas, enquanto 4ue o cresclmt:nto do 
produto nos estados do Centro Sul e em São Paulo parece derivar progre~si vamente 

da maior Incorporação de novas tecnologias . Na terminologia de SCHULTZ (1967) 

a agricultura nordestina ~ria caracterizada como essencialmente "tradicional", 
enquanto que os estados do Centro Sul e São Paulo apresentam agriculturas em 
"transformaçlo" . 

QUADRO I. - Taxas Anuais de Crescimento da Produção Agrícola e suas Fontes, 
Brasil e Regiões, 1940-70 

- - -- ---- - ----- - -------------------_._--
Componente 

Aumento da produçlo por área 

t::.Y/A 

VIA 

Aumento da relaçlo área-homem 

t::.A/N 

A/N 

Aumento da mlo-de-obra rural 

t::.N 

N 

Aumento da produçlo agrícola 

t::.Y 

Y 

Regilo 

Brasil 
Slo Paulo 
Centro Sul 
Nordeste 

Brasil 
510 Paulo 
Centro Sul 
Nordeste 

Brasil 
510 Paulo 
Centro Sul 
Nordeste 

Brasil 
Slo Paulo 
Centro Sul 
Nordeste 

1950-60 

1,77 
3,76 
1,55 
0,48 

0,54 
-0,05 

1,62 
0,16 

3,53 
1,21 
3,39 
4,39 

5,84 
4,92 
6,56 
5,03 

Período 

1960-68 

2,03 
4,79 
2,09 
0,62 

1,96 
0,62 
1,99 
3,14 

1,36 
-1,32 

1,68 
1,65 

5,35 
4,09 
5,76 
5,40 

Para adicionar um volume maior de informações o quadro I apresenta 
também as taxas anuais de crescimento da mlo-de-obra empregada no setor, que 
adicionada à taxa anual de crescimento do produto por homem fornece a taxa 
anual de crescimento da produçlo das lavouras (4)_ 

Na década 1950-60 a produçlo agrícola brasileira elevou-se principalmente 
em funçlo do aumento da área cultivada. Esta foi responsável por 70% do 
crescimento da produçllo, restando 30% desse crescimento para serem explicados 

(3) Ver a esse respeito DELFIM NElãO, e outros (1965) e PATRICK (1972). 

(4) Concenuamo-nos apenas na produçJo de lavouras devido às dificuldades em se estimar 
o fluxo de produçJo derivado da pecuária. 
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pela elevaça-o da produção por unidade de área. A elevação do produto por traba
lhador foi responsável por 40% do crescimento, cabendo ao nível de emprego os 

restantes 60%. 
A nível regional verificam-se diferenças com relaça-o à média brasileira. No 

Estado de São Paulo o crescimento da produtividade da terra foi responsável pela 
quase totalidade do aumento da produção e do produto por homem; na regia-o 
Centro Sul do País a contribuição desse fator foi um pouco menor. enquanto que 
no nordeste o crescimento foi purament' extensivo, com aumentos insignificantes 
no produto por área e no produto por homem. 

Na última década os padrões alteram-se de forma significativa. Eleva-se a 
contribuição do produto por área em todas as regiões, com exceçao do Nordeste. 
Cai sensivelmente a taxa de absorça-o de ma-o-de-obra, que inclusive é negativa 
em São Paulo, e eleva-se a contribuição da taxa de crescimento da relaça-o 
área-homem. 

~ natural comparar tais taxas de crescimento com as verificadas nos demais 
países. HAY AMI e RUTT AN (197 I) compilaram dados agregados para grupos de 
países classificados como desenvolvidos, intermediários e menos desenvolvidos, 
encontrando-se os resultados reproduzidos na tabela ll, ao lado dos dados da 
última década para o Brasil. As taxas de crescimento da produçao por trabalhador 
slto extremamente semelhantes, no Brasil, à dos grupos de países desenvolvidos e 
intermediários, e nitidamente superiores às dos países menos desenvolvidos. Da 
mesma forma ocorre uma grande semelhança, à exceça-o do Nordeste, para as 
taxas anuais de crescimento do produto por unidade de área. Destaca-se o fato de 
que o Estado de Slo Paulo apresenta sempre um crescimento mais dinâmico, 
superando inclusive a performance média dos países mais desenvolvidos. 

Analisando os níveis de produtividade, contudo, os resultados nlo se 
mostram tJo encorajadores quanto os anteriores. Os mesmos dados compilados 
por HA Y AMI e RUTI AN evidenciam que tomando-se qualquer um dos dois 
indicadores, os níveis de produtividade do Brasil slto bem inferiores aos encontrados 
nos países de melhor desempenho. 

Os dados evidenciam alguns países com elevados índices de produto por 
homem, que apresentam, apesar disso, baixos níveis de produçlo por unidade de 
área, como se constata nos casos de Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e 
Austrália, por exemplo. Por outro lado, existem países, como Japlo e China, 
entre outros, para os quais os níveis de produça-o por área slto elevados, mas o 
produto por homem nao chega a se aproximar dos níveis constatados para os 
países de melhor performance. Essas evidências ilustram o fato de que ~ possível 
elevar a produçlo por homem,ainda que a produçlo por área cresça relativamente 
pouco, o que tem de ser realizado atrav~s de uma mecanizaçlo mais intensa. 
Mostram tamMm que ainda que o desempenho em termos do produto por "ea 
seja excelente, o produto por trabalhador pode ficar em níveis mais reduzidos se 
nlo for possível substituir a força humana pela mecânica. 

~ importante notar que nenhuma dessas trajetórias pode ser julgada como 
"superior", antes que informações adicionais sejam fornecidas sobre a escassez 
relativa de fatores de produçao. HA Y AMl e RUTI AN (1971) formulam a hipótese 
de que os países escolhem, no processo de desenvolvimento de sua agricultura, 
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aquelas tecnologias que poupam os fatores escassos. 
São exatamente os países com escassez relativa de terra que enveredaram 

100 
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o 

sp a Estado de São Paulo 
ne " Regiã.o Nordeste 
c s = Região Centro Sul, inclusive Sã.o 

A 

B 

cs 

ne 

FIGURA I. - Padrões de TecnolÓgico da Agricultura Brasileira. 

sp 

QUADRO 2. - Taxas Anuais de Crescimento da ProduçJo por Trabalhador e da 
ProduçJo por Área, 1955-65 (1) 

Grupos de países y/N y/A 

Países desenvolvidos 4,7 2,1 
Países intermediários 4,4 2,0 
Países menos desenvolvidos 1,4 2,1 
Brasil 4,0 2,0 
Centro SUl 4,1 2,1 
Slo Paulo S",4 4,8 
Nordeste 3,8 0,6 

(1) Os dados foram compilados por HAYAMI e RUTIAN (1971), paJ. 74. No srupo dos 
países desenvolvidos foram incluídos a Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, 
Alemanha, Países Baixos, Nova Zelindia, Suécia, Noruega, Suíça. Reino Unido e 
Estados Unidos. No srupo de países menos desenvolvidos incluem·se Brasil, Ceillo, 
Colômbia, (ndia, México, Peru, Filipinas, Síria, Taiwan, Turquia e República Árabe 
Unida. No srupo dos pafse~ intermediários incluem-se Argentina, Áustria, Chile, 
Finlândia, Grécia, Irlanda. Israel, Japlo, Portugal,. África do Sul, Espanha e Venezl!ela. 
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QUADRO 3. - Área a Mlo4c-Obra, Produçlo Agrícola Estimada, 1955-65 

País 

1 - Argentina 
2 - Austrália 
3 - Áu~tria 

4 - Bélgica (e Luxemburgo) 

5 - Brasil 
6 - Canadá 

7 - Ceillo 
8 - Chile 
9 - Colômbia 

10 - Dinamarca 
11 - Fin1ândia 
12 - França 
13 - Gtlluania, Fed. Rep. 
14 - Grécia 
15 - rndia 
16 - Irlanda 
17 - Israel 
18 - It'lia 
19 -laplo 
20 - Líbia 
21 - México 
22 - Holanda 
23 - Nova Zelândia 

24 - Norue .. 
2S - Filipinas 
26 - Portugal 

27 - Sul da África 
28 - Espanha 
29 - Suíça 
30 - Suécia 
31 - Síria 
32 - China 

33 - Twquia 
34 - RAU 
35 - Inglatena 
36 - USA 
37 - Venezuela 
38 - luguslávia 

Output por hectare unidade 
de triao 

1955 1965 

0,36 0,41 
0,07 0,10 
1,92 2,63 

5,50 6,98 

0,48 0,63 

0,59 0,75 
2,49 3,02 
0,45 0,49 

0.80 0,81 
4,00 5,02 
1,73 2,29 
2,21 2,95 
3,56 4,49 
0,99 1,53 
0,94 1.13 
1,37 1,63 
2,36 2,54 
2,64 3,31 
7,02 7,54 
0,04 0,05 
0,21 0,29 
6,18 8,28 
1,01 1,33 
3,01 3,1 S 
1,63 ,,39 
1,59 1,83 
0,14 0,17 
1,10 1,21 
2,23 2,69 
2,87 3,18 
0,38 0,43 
7,85 11,92 
0,48 0,68 
0,56 7,75 
1,70 2,33 
0,74 0;87 
0,24 0,29 
0,82 1,28 

Output por trabalhador 
unido de trilo 

1955 1965 

34,7 42,9 
80,6 125,8 
21,2 39,2 
38,6 71,8 

8,1 10,4 
58,7 115,2 

3,8 4,5 
11,7 13,4 
8,3 9,0 

36,9 55,7 
24,7 38,2 
25,1 45,4 
28,5 49,6 
7,9 12,1 
2,4 2,2 

16,4 24,3 
14,8 38,9 
10,8 20,1 
7,7 13,1 
n.a. n.a. 
4,1 5,5 

31,6 53,2 
113,4 166,7 
26,4 33,4 

3,7 4,1 
7,3 8,6 
9,9 12,6 
8,5 12,2 

36,7 50,1 
23,3 31,5 
9,4 11,2 
6,7 8,1 
6,3 7,6 
3,7 4,6 

34,2 57,3 
71,2 123,5 
6,9 10,6 
n.a. n .•. 



por tecnologias aumentadoras de produç~o por unidade de área. Os países com 
abundância relativa de terra e escassez relativa de m~o-de-obra procuraram 
padrões de crescimento poupadores do fator trabalho e utilizando intensivamente 
o fator capital (mecanização), gerando relações área-homem elevadas e um nível 
alto de produto por trabalhador. 

O Brasil pode ter se utilizado de fontes de crescimento do produto que 
fossem mais eficientes do ponto de vista da dotaç~o de fatores . Em outras 
palavras, o produto agrícola pode ter se elevado, utilizando-se os fatores relativa
mente mais abundantes, de forma a manter o nível global de produç~o próximo 
do ponto de máxima eficiência, ainda que em períodos localizados de nossa 
história a produç~o tenha se elevado quase que somente em extens~o. 

~ claro que qualquer tentativa de se copiar, em um país com escassez de 
terras, as tecnologias adotadas em países com escas.sez de mão-de-obra, conduziria 
a uma alocaçlo imperfeita de recursos e a .um grave problema de desemprego. 
Analogamente a utilizaç~o de tecnologias poupadoras de terra em países com 
abundância desse fator levariam à conseqüência de se ter a terra como fator 
redundante, com a agricultura consumindo mais capital, que poderia ser aplicado 
nos demais setores da economia. 

A hipótese de HA Y AMI e RUTT AN vai mais longe, apontando que as 
tecnologias ~o geradas obedecendo a escassez relativa de fatores. No caso de que 
essas inovações sejam produzidas por firmas ligadas ao mercado, o sistema de 
preços indicaria onde estIo os retornos mais elevados. No caso de novas técnicas 
produzidas por instituições oficiais de pesquisa o mercado na'o seria, através do 
motivo de maximizaç~o dos lucros, o indicador das inovações mais econômicas. 
Uma interaçlo entre pesquisadores e agricultores, através do que os autores 
denominaram de "mecanismo dialético", indicariam as melhores oportunidades 
de inovações. 

Para expor essa hipótese eles partem da idéia de uma funç~o de produçlo 
na qual os níveis de tecnologia estIo variando, denominada "meta-production 
function". Para expor o conceito pode-se partir da hipótese de uma inovaça'o 
biológica combinada com a utilizaçlo de fertilizantes. Na figura 2 representa-se, 
na parte A a curva de resposta de uma particular variedade (denominada I) ao uso 
de fertilizantes. A curva de resposta 11 mostra o crescimento do produto derivado 

• 
e uma variedade mais eficiente na conversa'0 de fertilizantes em produto. 

Para tornar a exposiça'o mais geral supõe-se que as funções de produça'o 
apresentem revers~o de fatores, isto é, que abaixe de um determinado nível crítico 
de utilizaça'o de fertilizantes a produtividade marginal da variedade 1 é superior à 
da variedade 11. 

Se os preços dos fertilizantes estiverem suficientemente elevados no nível 
~, por exemplo, ainda que a variedade 11 estivesse disponível ela na'o seria adotada, 
pois a taxa de retorno sobre os investimentos nes.sa inovaça'o biológica seriam 
inferiores à da variedade mais "tradicional". Se os preços dos fertilizantes 
baixarem para p~ podem ser imaginadas duas hipóteses. Primeiramente a de 
que a variedade 11 ainda nlo existisse, mas as estações experimentais passam a 
pesquisar inovações biológicas mais eficientes na converslo de em 
produto, e ao fmal de algum tempo criam a variedade 11. A curto prazo a demanda 
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FIGURA 2. - Curva de Resposta de Variedade ao Uso de Fertuizantes e Curva 

de Resposta ao CresciJ:nento do Produto Derivado a Variedade mais Efi· 
ciente na Conversão de Fetlj)jzante em Produto. 

de fertilizantes se elevará do ponto a para o b, na parte 8 do gráfico, crescendo o 
produto agrícola sobre: função e produção de curto prazo I. Quando a nova 
variedade é criada inicia·se seu processo de adoção, e ao final a demanda de 
fertilizantes terá se elevado até xl' crescendo o produto até o ponto c. 

Se as inovaçOcs biológicas forem induzidas desta forma ocorrerá um cresci· 
mento positivamente correlacionado éntre a quantidade de inovações biológicas 
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e a utilizaçlto mais intensiva de fertilizantes, e a curva que passa pelos pontos a e c 
será a funçlto de produçlto envoltória (a meta-production-function) , sobre a qual 
os níveis tecnológicos estlto variando. 

Na hipótese de que a variedade II já existisse nos arquivos dos Institutos 
de Pesquisa, estaríamos diante de uma situaçllo na qual os preços dos fertilizantes 
eram tais que inibiam a sua adoção. Somente no ponto em que eles se reduziram 
para Pi é que o processo -de adoçlto pode ser iniciado. 

A mesma figura pode ser utilizada para se entender um processo de inovações 
mecânicas. Neste caso, a produção de um particular proouto y (constante a 
variedade) é obtida com um fator variável , a mão-de-obra, x, em dois níveis 
de tecnologias mecânicas. No primeiro, a prooutividade marginal da mlto-de-obra 
é dada no nível I de mecanizaçlto, e na segunda tecnologia ao nível lI. Uma reduçllo 
dos custos dos insumos mecânicos relativamente aos preços do produto e ã taxa 
de salários induzem os agricultores a adotá-los, elevando-se a demanda de tratores 
e crescendo a produtividade por homem empregado. Neste caso, a área cultivada 
crescerá com uma utilizaçlto mais intensa de tratores, ocorrendo uma correlaçllo 
positiva entre a utilização dos dois insumos ã medida em que o setor se desenvolve. 

O deslocamento da curva do nível I para o nível II nA'o ocorre somente em 
funçllo da quantidade de capital que se eleva, mas também em funçllo da qualidade 
desse capital e dos fatores com os quais ele se combina. Uma eficiência empresarial 
mais elevada, acarretando uma utilizaçllo mais racional das máquinas, a maior 
densidade de implementos por tratores, etc., fazem com que a mesma quantidade 
de tratores por homem,pernúta um nível mais elevado de produçlto. 

~ claro que se os preços relativos dos fatores refletirem a sua 
relativa, a agricultura poderá crescer ao longo de uma trajetória eficiente, por 
qualquer um dos dois caminhos, isto é, aumentando a produçllo por unidade de 
área ou elevando a relaçllo área-homem, ou entllo por qualquer combinaçllo das 
duas fontes de elevação. 

Em casos como o da econorrua japonesa, em que existe escassez de terra e 
relativa abundância de mllo-de-obra, a trajetória seguida seria a representada pela 
flecha A na figura 2. No caso de uma agricultura como a americana, com relativa 
abundância de terra e escassez de mA'o-de-obra, a trajetória seguida se aproximaria 
com a da flecha B, da figura. 

No caso brasileiro nllo se pode falar em escassez relativa de terra, pois na 
maior parte do períooo em análise, pelo menos, o País caracterirou-se por uma 
oferta relativamente elástica de terra. OCOrre de forma generalizada o 
de escassez de mllo-de-obra, onde freqüentemente se encontram situações ca
racterísticas de subemprego e nllo de utilizaçA'o plena desse fator. Entretanto, 
dados os estímulos generalizados à utilizaçA'o de capital deve-se esperar uma 
tecnologia mais próxima da verificada na econorrua americana, do que na 
japonesa. Isso é o que evidenciam os dados do gráfico 2. 

Constata-se claramente que uma agricultura como a de SA'o Paulo conheceu 
uma elevaçA'o sensível da produçllo por homem empregado e algum crescimento da 
produçllo por UTÚdade de área. Na regiA'o Centro SuI.exclusive Slo Paulo,a natureza 
do crescimento foi semelhante à de 810 Paulo, mas certamente com muito menor 
intensidade. No caso do Nordeste os ganhos de produtividade medidos por qualquer 
um dos dois critérios foram inegavelmente menores, e estamos diante de uma 
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agricultura que ainda não conseguiu encontrar os carrunhos de seu progresso 

técnico. 
A relativa abundância de terra certamente permite um crescimento da 

produtividade por homem, através do fenômeno da mecanização agrícola. Mas, 
claramente a mecanizaçlro é uma tecnologia relativamente mais poupadora de 
mlro-de-obra do que as inovações biológico-quírrucas, e a sua adoção, sem que se 
gere um desemprego generalizado, fica condicionada à capacidade de absorçlo 
de mlro-de-obra pelos demais setores da econorrua. Nesse sentido parecem corre tas 
as observações do Prof. Paiva, quando condiciona a taxa de inovações tecnológicas 
ao crescimento dos demais setores da economia. Entretanto,é preciso analisar quais 
as fontes dessas inovações. Elas podem derivar exatamente do crescimento do 
setor industrial e urbano do país, absorvendo um contingente de mlo-de-obra a 
taxas crescentes, o que induziria o progresso tecnológico na direçlo da mecanizaçlo 
e neste caso o problema do desemprego n!o se colocaria. 

3. - ALGUMAS EVlDtNCIAS HISTÓRICAS 

Durante um longo período, a linha mestra da polftica agrícola no Brasil 
constituiu-se de um conjunto de medidas que estimulou o crescimento da 

• 

produção, através do alargamento da fronteira agrícola, procurando reduzir a um 
mínimo o emprego de capital no setor e assegurar a captaçlo de um excedente 
agrícola apto a atender ã demanda interna e ao mercado internacional. 

Terra é abundante no Brasil. Trabalho poderia ter sido escasso, mas a escra
vidlo evitou isto, enquanto durou. Num longo período .que se estende da 
aboliçlo da escravatura até os nossos dias, o crescimento da força de trabalho 
da agricultura acompanhou o crescimento da demanda por alimentos e fibras. 
NJo se configurou, assim, situações de escassez de trabalho. 

Houve problemas no auge dos ciclos econôrrucos. Mas estes se localizaram em 
• 

algumas partes do território nacional. O deslocamento do ~~cedente de mlo-de-obra 
de outras regiões, principalmente no Nordeste, evitou que se verificasse escassez 
prolongada. Tal é o caso do ciclo da borracha, que induziu um movimento rrugra
tório do Nordeste para a Regilo Amaronica; dos ciclos do café, que direcionaram 
o movimento rrugratório do Nordeste para os estados do Rio de Janeiro, Slo 
Paulo e Minas Gerais. Com a abertura da fronteira agrícola do Paraná, contingentes 
enoulles de populaç!o do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Nordeste para lá 
se deslocaram. Desta forma, as correntes rrugratórias tiveram notável influência, 
evitando problemas de escassez de mlo-de-obra nas regiões de atividades agrícolas 
intensas. 

Escolheu-se a expansfo da fronteira agrícola e nlo de investimentos em pes
quisas capares de econooúzar terra, as de natureza quíOÚco-biológica. t preciso 
notar que foi nesse período que se enfatizou a industrializaçlo substitutiva da im
portaçio, e possivelmente seria conveniente que a agricultura se baseasse nos fatores 
terra e trabalho e que não concorresse com a indústria por capital, fator considera
do escasso. Deve-se notar.também,que a construção de rodovias servia a um propó
sito triplo: alargava a fronteira agrícola, criava melhores facilidades para circulação 
dos bens produzidos pela indústria e reduzia as perdas de alimentos. 

Tanto as ferrovias, estradas e investimentos em infra-estrutura, como a 
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era o centro das ciências agrárias. Contudo, o modelo institucional escolhido foi o 
mais próximo do alemão, onde o Estado assume as responsabilidades da pesquisa 
e ensino. A Alemanha já havia socializado, àquele tempo, as atividades de pesquisa 
e ensino agrário, enquanto que a Inglaterra as mantinha sob a égide da iniciativa 

particular. . 
A fronteira agrícola não se esgota de súbito, ocorrendo seu fechamento mais 

precocemente em algumas regiOes do que em outras. O Centro-Oeste e o Norte são, 
agora, as regiões mais promissoras para a expanslo desta fronteira. Ao lado disto, a 
industrialização caminhou muito mais rapidamente no cOmplexo Slo Paulo-Guana
bara, sendo natural que os governos dos estados, que presenciaram o fechamento da 
fronteira agrícola e· industrializaçlo mais precoces, instalassem sua rede de pesquisa, 
assistência técnica e ensino das ciências agrárias. Estas decisl5es dos estados represen
taram desvios do curso traçado pela linha mestra e visaram a responder às pressões 
de natureza regional. Todavia, à exceçlo de S{o Paulo, não causaram impacto sobre 

a produtividade dos fatores terra e trabalho. 
A partir do meado da década de 50, os estados perdem o interesse nas ativi

dades de pesquisa e procuram passar para o governo federal a responsabilidade do 
• 

ensino das ciências agrárias. Ajustam-se, assim, à política de industrializaçlo do 
país, a qual visualizava, como melhor alternativa para a agricultur~ brasileira, uma 
tecnologia essencialmente baseada nos fatores terra e trabalho (SIMONSEN, 1963). 

A preocupação com pesquisas agrícolas foi, entretanto, característica de 
alguns estados. Entre os que foram capares de criar e sustentar suas instituições, 
estão: Slo Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, sendo que a rigor 

somente São Paulo teve algum sucesso. 
Em São Paulo encontra-se uma atmosfera favorável à modernizaçlo da agri

cultura, desenvolvend<rse um serviço de pesquisas razoavelmente sofisticado e uma 
infra-estrutura de assistência técnica, de comerciaJiução e crédito agrícola capares 
de dinamizar a agricultura. A VER e SCHUH descobriram que Slo Paulo investiu 
mais em pesquisas de algodlo que os Estados Unidos, com retornos muito elevados, 
equivalentes a uma taxa interna de 90% (A VER e SCHUH, 1972). Esta é superior 
às obtidas por GRlLLlCHES para as pesquisas de milho híbrido (GRILLlCHES, 
1958); por PETERSON, para as pesquisas no campo da avicultUra (PETERSON, 
1967); e por EVENSON para os investimentos em pesquisa e extenslo nos Estados 
Unidos (EVENSON, 1967). Estes estudos encontraram taxas que oscilaram entre 

20 e 35%. 
Em períodos mais recentes as condiçOes favoráveis do mercado internacional 

e o elevado crescimento da demanda interna passaram a exigir um incremento da 
oferta que excedia as possibilidades de expando da fronteira agrícola. Compreen
deu-se que a estratégia da política agrícola precisava ser mudada. Esta política 
deverá a favorecer a expansão da fronteira agrícola mas surgem também 
como prioritários aspectos ligados à modernizaçio. 

O crescimento inusitado da demanda representou, assim,o elemento novo de 
interação entre as autoridades, que decidem a política econômica, de um lado, e 
os agricultores, indústrias e técnicos, que assistem a agricultura, de outro. A resul
tante foi o redirecionamento da política agrícola, tendo agora dois objetivos: ex
pansão da fronteira agrícola e aumento da produtividade dos fatores terra e traba
lho. 
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4 - A NATUREZA DAS INOVAÇOES E AS EVIDeNCIAS DO MERCADO 

Vários 510 os caminhos atrav~s dos quais podem ooorrer inovações tecnoló
gicas na agricultura. De um lado,elas podem ser geradas pela melhoria de qualidade 
ou pelo barateamento relativo de alguns fatores de produção transacionados no 
mercado, oorno nos casos de máquinas agríoolas e fertilizantes. O tecno
lógloo na indústria química, a de novos tipos de tração mecânica e de 
implementos mais eficientes, a geração de novos de produção desses insu· 
mos que reduzam seus custos, etc., 510 benefícios que 510 apropriados pelo setor 
agrfoola. 

Existem, por outro lado, novas tecnologias produzidas pelo próprio Governo, 
cujos custos na'o são oobrados diretamente dos agricultores, mas sim pagos pela s0-

ciedade como um todo. Colocam-se nesta categoria as novas variedades e sementes 
produzidas pelos institutos oficiais de pesquisa, a melhoria da qualidade da mão-de
obra gerada pelos investimentos em educaçlo e os próprios resultados das ativida
des de extensão agrícola. 

Parte dessas inovações tecnológicas 510 "incorporadas" nos novos insumos 
colocados à dísposiçlo dos agricultores, e parte delas podem ser "desinoorporadas", 
aumentando de forma "neutra" o grau de eficiência produtiva dos fatores já utiliza
dos. 

Tradícionalrnente estimaJn..se as dos dí de produtividade entre 
regiOes, países ou períodos de tempo em uma mesma regilo, através de funçOes de 
produção que exprimem o produto agríoola em funçl'o da quantidade e da qualida
de dos vários fatores utilizados na atividade. As análises de GRILUCHES para os 
Estados Unidos e de HA Y AMI em comparações internacionais, do exemplos de 
tentativas utilizando-se estimativas de funções de produçã'o. 

No caso brasileiro, as dificuldades de obtençl'o de infolluaçOes sobre a utiliza
çlo de vários insum'os ao nível regional impedem a repetiçlo desse exercício, mas 
mesmo algumas aproximações podem ser realizadas (6). 

Vamos aceitar a sugestf'o de GRILUCHES de que a função de produção 
possa ser "separada" na forma 

(4.1) Y = (y/A)A 
(4.2) A = F (N,T) 
(4.3) (y/A) = g (fert., sem., qual. da mlo-de-obra, mixo de produtos ... ) 

A primeira relação díz simplesmente que o produto agrícola ~ dado pela pro
dução por unidade de área .multiplicada pela área cultivada. A segunda introduz a 
hipótese de que a área cultivada pode ser alterada incorporando-se mais m1o-de
obra, mais máquinas, ou qualquer combinaçl'o dos dois fatores. A terceira mostra 
que o produto por área ~ uma funçlo da quantidade e da qualidade de sementes e 
variedades, do uso de fertilizantes, da qualidade da mã'o-de-obra, da composiçlo do 
produto, e certamente, de diferenciais do meio físioo entre regiOes . 

• 

(6) Os ririos censos agrícolas proporcionam informaç&s sobre o produto agrícola, área cul
tivada, mi~e-obra empregada, estoques de tratores por estado. Entretanto,nlo existem 
informações sobre a utilizaçlo de despe.s em e extenslo, qualida-
de e idade das máquinas, estoques de animais de etc. 
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~ claro que na relaçlo (4.2) poderíamos incluir as qualidades do capital e da 
mã<>-de-obra. Com a mesma quantidade de trabalhadores e de máquinas, a área 
cultivada pode ser mais elevada, se as máquinas forem mais "novas", mais eficientes 
e tiverem uma quantidade maior de implementos por máquina e se a capacidade ge
rencial média da regilo for mais elevada e se a qualidade da mfo~e.()bra for supe
rior. A impossibilidade momentânea de se introduzir explicitamente essas variáveis 
explicativas da qualidade nos leva a omiti-Ias, com a consciência de que jsso deve 
provocar um viés para cima nos coeficientes de capital e da mlo~e.()bra na funçlo 
estimada. 

Se (4.2) puder ser aproximada por uma funçio homogênea de grau I, ela po-
de ser reescrita na fOlllla 

(4.2)' (yfN) = f (TfN) 

na qual o produto por trabalhador depende apenas da quantidade de máquinas por 
trabalhador. O que supõe é que as regiões que possuem uma maior densidade de 
máquinas por trabalhador têm também maiores níveis de qualificaçlo da mf<>-de
obra e maior qualidade dos equipamentos. Dessa f OI ma a relaçlo (4.2)' é a "meta
production-function" de HA Y AMI e RlITT AN, na qual a tecnologia está variando 
com as quantidades dos fatores. . 

Os dados dos censos agrícolas de 1950 a 1970 pentútem estimar (4.2) em um 
"cross-sections" por estado. Os resultados estão apresentados no quadro 4_ 

QUADRO 4. - Relaçlo entre a Área Cultivada, Emprego Agrícola e Estoques de 
Tratores, Brasil, Censos Agrícolas de 1950,60 e 70 

Ano do 

Constante 

19S0 22,11 

1960 49,01 

1970 60,93 

• 
oC 

N 

Coeficiente 

O,86S 

(7,546) 

0,810 

(8,S2l) 

0,782 

(6,647) 

P 
T 

0,182 

(3,117) 

0,206 

(4,789) 

0,226 

(4,614 ) 

oc.+p p 

1,047 0,920 18 

1,016 0,930 18 

1,008 0,880 18 

Verifica-se que nlo existem evidências de economias de escala na funçlo, e 
que os coeficientes de mf<>-de.()bra e de capital mostram uma grande estabilidade 
entre censos. Esses resultados pelmitem explicar os diferenciais de área cultivada 
por trabalhador entre estados, e adrnitind<>-se que quando um estado de baixa rela· 
çlo TfN atinja o n{vel verificado no estado mais desenvolvido, as qualidàdes do ca· 
pital e da mf<>-de-obra tenham evoluido na mesma direçlo, a relação permite prever 
qual será a nova relaçlo área·homem. 

Para uma mesma densidade de (TfN), e co.m o ajustamento correlato das qua· 
lidades, o produto por homem poderá ser maior ou menor dependendo do que 
ocorrer com a produçlo por unidade de área. Substituindo (4.2)' em (4.1) obtem-se 

(4.4) yfN = (Y/A) f (T/N) 
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o que pellnite exprimir as produtividades marginais do capital e da mlo-de-obra na 
fOmla 

(4.5) 

(4.6) ~y 

6N 

--

--

.l
A 

r T/N 

y f T 
A N 

T 
N 

..1.. 
A 

Na figura a seguir 510 representadas as situaç&a de equilíbrio. Dado wn grau 
de mecaruzaçlo (T/N)o e fIXado o nível (y/A)o de produçlo por unidade de área, 
tem-se wn nível de produto por trabalhador. A distincia ao fornece a produtividade 
marginal da mlo-de-obra e o ingulo O a produtividade marginal do capital. Se even
tualmente os fatores estiverem sendo remunerados aos níveis das produtividades 
marginais, estaremos diante de wna situaçlo de equilíbrio. 

A existência de economias de escala na ind6stria de m'qllinu certamente re
duz os preços relativos de capital comparatívamente • mlo-de-obra e conduz a uma 
maior acumulaçfo de capital no setor, elevando-se o grau de mecanizaçlo e o produ
to por trabalhador. Se esta for a IÍJlÍca fonte de o setor agrícola estará se 
desenvolvendo enquanto persistir o barateamento dos bens de capital. Se o setor 
urbano demandar quantidades de mlo-de-obra, elevando continuamente 
os salirios rurais, estaremos diante de uma segunda fonte de desenvolvimento, que 
ocorrerá ao lado de liberações crescentes de mlo-de-obra agrícola. Esse 6 o tipo de 
desenvolvimento que ocorre nas agriculturas com escassez relativa de mlo-de-obra. 
E,se paralelamente à terra for wn fator abundante, nlo existirá uma induçfo para 
poupar terra, persistindo (y/A) constante no tempo. 

O 

Y 

N 

C.Y..)1 - - - - - - - - - - - --
N -:;::; 

(..L) ----
N o 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
I 
I 
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I 
I 
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Ainda que os preços dos bens de capital nio se reduzam,~ possível aumentar 
o produto por trabalhador através de aumentos da produçio por unidade de área. 
Neste caso elevar-se-á a produtividade marginal da mlo-de~bra , e o estoque de capi
tal por trabalhador crescerá at~ o ponto em que a produtividade marginal do capital 
se iguale ao preço de aluguel do capital. induzindo-se também alguma mecaruzaçlo 
adicional. O crescimento do produto por homem, derivado apenas da nova varieda
de, será adicionado de um novo aumento, provocado pela mecaniuçl"o induzida. 
Se o capital for relativamente escas~, elevar-se.fo os preços desses bens, e a meca
nização (T/N) poderá crescer, permanecer constante ou reduzir-se. 

Em regiões onde a densidade de máquinas por trabalhador já é elevada, a me
canização alterará relativamente pouco a relaçl"o área-homem (caso de Sfo Paulo), 
enquanto que em regiões onde a densidade de tratores por trabalhador ~ baixa,a 
relaçfo área-homem crescerá de forma mais sensível (caso do Nord~ste). Obviamen
te.,as taxas marginais de substituição entre mio-de~bra, em termos absolutos, será 
mais elevada nas áreas de menor densidade de máquinas. Esses cálculos podem ser 
realindos através da funçl"o de produçio estimada com os dados dos trEs censos, 
combinando "cross-sections" com séries temporais, cujos resultados 510 

= 58,07 Njt 

0,831 
(12,747) 

0,157 
(6,263) 

• 

0,90 n = 54 

No quadro 5 apresentarn-se as taxas marginais de substituiçlo para alguns 
estados, em vúios vedodos do tempo. 

TMST N/T = N~ de pessoas deslocadas pela incorporaçl"o de urna unidade 
adicional de trator. 

QUADRO 5. - Taxas Marginais de Substituiçlo para alguns Estados, Brasil, 
1950,1960 e 1970 

Estado 1950 1960 1970 

Sfo Paulo 76,0 12,1 4,3 
Rio Grande do Sul 90,7 16,4 6,9 
Paraná 345,5 47,5 22,5 
Minas Gerais 475,0 89,8 44,0 
Bahia 3.167,0 594,2 311,8 
Ceará 3.167,0 760.0 358,4 
Maranhfo 4.750,0 3.800,0 1.900,0 

Os resultados 510, em geral, consistentes com as constatações da seçfo 11. 
Em São Paulo e no Centro Sul, apesar da elevação da densidade de máquinas por 
trabalhador, a relaçio área-homem foi responsável por uma parcela relativamente 
menor do crescimento do produto por no que a regifo Nordeste do País. 

Por outro lado, o fato de que no Nordeste não se constatam variações no 
produto por área,indica que o produto por homem somente poderá persistir cres-
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cente, enquanto os preços relativos dos bens de capital persistir declinando. Nas 
demais regiões do país alguma mecanizaçlo adicional ~ induzida pelo próprio au
mento do produto por unidade de área. 

Note-se que a correlação entre mecanizaçlo e aumento do produto por uni
dade de área,nlo ~ proveniente do fato tecnologias se combinarem a coefi
cientes constantes, mas sim do fato econômico de que uma altera os retornos da 
outra. Esse fato tamb~m ~ consistente com as evidências do quadro 6, que mostra 
que o crescimento do produto por área pode se realizar independentemente da 

, e esta independentemente de tecnologia poupadoras de terra. 
e importante explorar um pouco as evidências recentes sobre a escassez 

relativa de fatores de produção. Se se tomar um estado como o de Slo Paulo,os 
dados indicam claramente que a-rnIo-de-obra está se tomando gradativamente mais 
escassa, com as taxas de salário crescendo relativamente aos preços dos produtos 
agrícolas, enquanto que os preços dos bens de capital estIo declinando ao longo do 
tempo (quadro 6) ('). 

Os preços da rnIo-de-obra relativos aos preços do capital que oscilavam em 
tomo de 1 por volta de 1963 a 1965 estio agora oscilando em tomo de 3,3, em 
1973. Claramente indica-se uma força sensível à favor das tecnologias mais intensi
vas de capital. 

Note-se que dentro do Estado de Slo Paulo constatam-se as evidências mais 
claras de crescimento do produto por unidade de área, devidos parte aos efeitos 
dos investimentos em pesquisas, o que certamente eleva as produtividades marginais 
da rnIo-de-obra e do capital. Se existem economias de escala na indústria de bens de 
capital, conjugadas com uma relativa de mfo-de-obra, o progresso tecnoló
gico derivado dos investimentos em pesquisas agronômicas conduzirá a uma acumu
laçlo progressiva de capital, e a uma reduçfo da absorçlo de mfo-de-obra. 

Para as demais regiões do país os dados referentes a salários 510 mais escas
sos. A Fundação Getúlio Vargas apenas iniciou a publicaçlo dessas infoJluações 
posteriormente a 1966. Os dados do quadro 6, entretanto, indicam uma cons
tância dos salários até 1970, aproximadamente, e algumas evidências de seu cres
cimento após ano. Essas evidências do contudo bastante fracas, confJgUfan
do« possivelmente uma situaçfo em que a mio-de-obra torna« relativamente 
mais escasta, apenas nas regiOes em que a atraçlo do setor wbano é mais elevada. 

e inegável, contudo, que os preços dos bens de capital declinaram para todas 
as regiões, e isso certamente indica uma tend!ncia ã mecanizaçlo da agricultura. 

Evidências localizadas de escassez de teuas do relatívamente antigas. CI.INE 
(1970) apresenta dados de custos de aluguel de terras de arroz no Rio Grande do 
Sul crescente~, no tempo, em teIDlOS de preços dos produtos agrícolas (8). 
Experiências recentes nas áreas de trigo do Rio Grande mostram que as maiores 
elevaçOes dos preços daquele produto estio positivamente correlacionadas com a 

(1) As taxas de ,alário são as levantadas pelo Instituto de Economia AgríCOla da Seaetaria 
da Agricuhura, enquanto que os dados de preços de tratores referem-se aos preços do 
trator de 7SHP. Em ambos os casos o deflator utilizado foi o de preços recebidos pelos 

calculado oom os dados do própio IEA. 

(8) Ele atribui essas elevações, oontudo, aos efeitos da especnJ'çio sobre as tenas, derivadas 
da tentativa de manter os valores reais dos ativos em razlo das altas taxas de inflaçlo. 
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QUADRO 6. - Custo do Trator e da Mlo-de-Obra na Agricultura Paulista 

Ano 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Corrente 
(1) 

3.144,00 

6.311,00 

9.355,00 

10.633,00 

13.561,00 

16.192,00 

18.978,00 

19.120,00 

21.898,00 

24.786,00 

26.439,00 

Custo do trator 

CrS de 1971. 

(2) 

36.137,90 

38.018,00 

3S.S42,90 

29.618,70 

29.352,80 

28.209,00 

27.385,20 

23.036,10 

21.898,00 

21.202,70 

18..450,10 

IÍIdia: 

196:ui5 

(3 ) 

98,56 

103,68 

97,75 

80,78 

80,05 

76,94 

74,69 

62,83 

59,72 

57,82 

50,32 

Corrente 

(4 ) 

0,362 

0,764 

1,369 

1,789 

2,492 

3,287 

3,970 

5,135 

6,445 

8,380 

9,900 

Salário 

ui de 1971 

(5 ) 

4,14 

4.59 

5,24 

4,96 

5,39 

5,73 

5,73 

6,18 

6,44 

7,16 

7,66 

(ndice 

1963~5 

(6) 

88 ,S4 

98,50 

11 2,44 

106,43 

115,66 

122,96 

122,96 

132,61 

138.19 

153,64 

164,37 

Preços 

Relativos 

(6 ) I (3) 

0,90 

0,95 

1.1 5 

1,31 

1.44 

1,59 

1,64 

2,11 

2,31 

2,65 

3,26 



elevação do custo da terra (9). Dados do Instituto de Economia Agr icola para São 
Paulo também evidenciam elevações sensíveis nos custos reais da terra (quadro 6) . 
Significa que em regiões localizadas existem pressões para o desenvolvimento de tec
nologias poupadoras de terra, e que possivelmente, o mercado está indicando a ne
cessidade de se iniciarem investimentos mais pesados,na geração de técnicas aumen
tadoras da produção por unidade de área. 

5 - EXPLlCAÇÓES ALTERNATIVAS DAS BAIXAS PRODUTIV1DADES 

Uma hipótese muito popular na década dos 60 responsabilizava a estrutura 
agrária prevalescente na maioria dos países subo{jesenvolvidos, pela incapacidade da 
agricultura em crescer e diversificar a sua estrutura produtiva , pelo fato da produti
vidade mMia dos fatores tradicionais, terra e ~o·de-obra ser reduzida . 

Devido ao fato de que a maioria dos países sub·desenvolvidos viviam em cli
mas inflacionários bastante agudos, ao lado de um mercado de capitais altamente 
imperfeito, a terra seria retida não somente como um ativo que aplicado na ativida· 
de agrícola um fluxo de renda, mas também como um ativo capaz de guar. 
dar valor defendendo a riqueza de seus proprietários da deterioraçã'o gerada pela 
inflação. Claramente o fato de que os grandes proprietários rurais poderiam derivar 
ganhos de capital pela simples retenção de terra como um ativo, sem que necessa
riamente pro explorá-las economicamente, reduzia o acesso ã terra por 
parte dos agricultores interessados em explorá-la . 

Por outro lado, as altas taxas de crescimento populacional, aliadas ã incapa
cidade dos demais setores da economia, em absorver elevados contingentes de ~o
de~bra eleva-se a pressão demográfica sobre determinadas área agrícolas, fragmen
tando as propriedades (10). 

• 

Como conseqüência, resultaria uma estrutura dual de emprego. De um lado 
permaneceriam as pequenas propriedades, em áreas mais densamente povoadas, e 
utilizando intensamente o trabalho familiar em agriculturas de subsist~ncia, ope
rando a um nível de produtividade marginal do trabalho,presumivelmente inferior 
à taxa de salários. De outro estariam as grandes propriedades, relativamente pouco 
exploradas em atividades agrícolas e demandando uma pequena quantidade de 
mloo{je~bra. 

O setor agrícola estaria, assim, operando em um ponto interior do conjWlto 
de possibilidades de produção, e uma reforma agrária se justificaria como uma polí
tica yjsando aumentar. a produtividade dos fatores de produção já utilizados,desl~ 
cando a produção para a fronteira eficiente. 

Várias 51'0 as linhas empíricas visando detectar ineficiências ligadas ao tama
nho e à estrutura da propriedade. A primeira delas refere-se ao teste de existéncia de 
economias de escala nas fWlçOes de produção. Ele foi realizado de forma bastante 
extensiva, no Brasil, por CUNE (I970) concluindo que nlo existem raZOes para se 

(9) Ver a esse respeito LANGONE (972) . 
• 

(10) Utilizendo-se os dados dos censos agrícolas no Brasil é possível mostrar que existe uma 
correlaçio invelSa e significativa entre o contingente populacional do estado j e a propor
çio de propriedades acima de 10 ha. Isto é, quanto maior a densidade demopáfica,seria 
maior a fragmentação de propriedades. 
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rejeitar a hipótese de que as funçOes de produçlo (estimadas por cross-sections en
tre fazendas) 510 homogêneas de grau um nos fatores. 

A inexistência de economias de escala nas funções de produçlo para a agricul
tura é hoje uma hipótese bastante difundida, embora existam autores como GRIL
L1CHES (1964), por exemplo, que cheguem a contestá-la, apresentando evidências 
de sua existência nos Estados Unidos. Acredita-se, entretanto, que o teste realizado 
pela estimação de funções de produç[o com dados provenientes de "cross-sections" 
entre fazendas,ilustre muito pouco o problema. Se as fazendas estiverem operando 
em um ponto próximo ao de equilíbrio de livre competiçlo, com os preços aproxi
madamente iguais aos custos médios, qualquer que fosse a "verdadeira função de 
produção" para as várias fazendas, a função estimada com os dados de mercado 
seria aproximada por uma {unção homogênea de grau um. Como conseqüência é 
aceita a hipótese de retornos constantes em escala. 

Uma segunda linha de argumento enfatiza a ineficiência alocativa que seria 
gerada pela estrutura de propriedade. Contrariamente ao que se devena esperar em 
uma economia sensível ao mercado, supõe-se que as alterações de preços relativos 
(de produtos e fatores) não provocariam uma forte repercuss!o no setor, produtor 
de produtos agrícolas. A razão para essa ausência de resposta (ou para a pequena 
resposta) estaria na estrutura agrária prevalescente na maioria do~ países sub-desen
volvidos. Argumenta-se que os países seriam denominados "de um lado por vastos 
latifúndios não capitalistas, cujos proprietários nlo estariam interessados na maxi
mizaçáo dos lucros, ou por minifúndios, onde os agricultores mal conseguiriam ga
nhar a sua subsistência e não estariam integrados na economia de mercado mais 
ampla" e 1). Mesmo que ocorressem amplas alterações de preços relativos nem a 
oferta agrícola nem a alocação de fatores se modificariam, pois as instituiçOes ge
rariam um tipo de comportamento dos agricultores,desvinculado dos estímulos de 
mercado. 

Esse argumento foi sendo gradativamente destruído pela publicaçlo de uma 
série de resultados empíricos, para vários países, que mostravam que não existem 
razões para se rejeitar a hipótese de que ao nível da tecnologia existente,os agricul
tores alocam eficientemente os recursos (' 2). No caso do Brasil, estudos aIUeriores 
evidenciaram que não existem razOes para se rejeitar a hipótese de que os agriculto
res respondem a preços, independentemente do grau de desenvolvimento da regifo 
em que estejam inseridos e 3). 

Uma terceira linha de testes é a desenvolvida por SOUZA, SCHATTAN e mais 
recentemente por CLlNE, visando demonstrar que a produçi'o por área ou alterna
tivamente o valor adicionado por área,declina com o tamanho da prop~iedade. Com 
base nessas evidências,argumenta-se existindo um certo grau de ociosidade da terra, 
que varia com o que as propriedades maiores seriam menos eficientes pelo tamanho 
da propriedade, sendo recomendável a redução do tamanho médio das propriedades 
no Brasil. 

( 11) V er a esse respeito BAER, W. (1968) e GRUNWALD, J. (1961). 

(12) Sitilam-se nessa linha os trabalhos de HOPPER (965), SAHOTA (\ 968) e CHENNARE 
4y (967). 

(13) Ver a esse respeito PASTORE (1971), BRANDT e DELFIN NETTO e outros (1955). 
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Testes desta natureza, contudo, t!m de ser encarados com um ce rt o cuidado. 
A pnmeira objeção a esses resultados prende -se ao fato de que a qualidade da lerra 
pode ser Inferior em propriedades maiores do que em propriedade s menores . A esse 
respeito apenas CUNE realiza uma tentativa de analisar a relaç1io entre o va lor adi
cionado por unidade de área e o tamanho , mantendo constante a qualidade da terra 
entre fazendas, ao incluir o preço médio da terra como um argumento de suas fun
çOes. Resta, contudo, a indagação de como varia a qualidade da terra dentro de cada 
fazenda, o que pode explicar uma parcela desse grau de ociosidade . 

Por outro lado é preciso lembrar que fazendas são unidades de produção míd
tipla, produzindo simultaneamente vários produtos e, presumivelmente, com várias 
alternativas tecnológicas, que ficam condicionadas, em parte, pela composição par

ticular de seu produto agregado . 
Admita-se que as propriedades pequenas dediquem-se à produção de certos 

produtos com tais níveis "normais" de preços que viabilizem a utilização de tecno
logias poupadoras de terras . Admita-se também que as maiores propriedades produ
toras que se utilizassem fertilizantes, certamente conduziriam a retornos peque
nos ou mesmo negativos. Neste caso a intensidade de insumos será menor. Em 
nenhum dos casos caracteriza-se uma ineficléncla . Apenas caracteriza-se o fato de 
que a composição dos produtos da unidade detelllúna a intensidade de fatores, e se 
ele estiver correlacionado com o tamanho da fazenda, o teste apresenta um viés 
inerente. 

Finalmente é preciso ter em conta que as funções de produção podem ser,nll'o 
homotéticas ou variar entre tamarthos, apresentando reversão de fatores, ambas com 
as meSJilas conseqüências sobre o comportamento do valor adicionado por unidade 
de área em função do tamanho. Nas figuras a seguir, apresenta-se na primeira uma 
função não homotética, enquanto que na segunda apresentam-se isoquantas com re
versão de fatores. No primeiro caso, para a mesma estrutura de preços relativos, o 
valor adicionado por unidade de área iria declinando com o tamanho, enquanto que 
na segunda verifica-se que para a mesma estrutura de preços relativos é possível ter 
fazendas pequenas e grandes, ambas utilizando os fatores de produção,eficientemen
te, tanto no ponto de vista tecnológico, quanto do econôrrúco, 
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A mesma discussão que se esboçou há alguns anos no Brasil ocorreu tamb~m 
na fndia com a publicação de estudos extremamente semelhantes aos realizados no 
Brasil. YOUTOPOULUS e outros apresentaram vá.rias evidências de reversões de fa
tores e de que as funções de produçfo 510 não homotéticas, indicando que algum 
cuidado adicional deve ser tomado nesta direção. Infelizmente CUNE não estima 
suas funçOes para fazendas pequenas e grandes, impedindo o teste da reversibilida
des. Esta é uma pesquisa da maior importância que deve ser realizada pelos econo

mistas agrícolas. 
HA Y AMI e RUTI AN realivmdo uma resenha sobre a refollna agrária che

garam à conclusão de que não existe, 'nem tamanho de propriedade, nem tipo de 
arranjos ótimos no que respeita a posse de terra, do ponto de vista da modernizaç'o 
da agricultura (HA Y AMI e RU'lTAN, 1971). Há exemplos de crescimentos notáveis 
de produtividade, tanto em pequenas como em grandes propriedades, num regime 
onde o agricultor é dono da terra , e noutro em que subsistem formas de arrenda
mento { 14). Tudo depende do funcionamento dos mercados de capital e trabalho 
e de capacidade que a economia tem para absorver a rnIo-de-obra liberada do cam
po,pelos crescentes da produtividade. Consideram estes dois autores,que a reforma 
agrária não engendrará crescimento auto-sustentado de produtividade na agricultu-
ra estagnada. . 

Na presença de evidências de terras férteis retidas, apenas para a geração de 
ganhos de capital, enquanto que os agricultores efetivamente produtivos dispõem de 
propriedades menores, em terras de pior qualidade, não restam dúvidas de que 
reformas agrárias localizadas seriam eficientes. ~ claro, entretanto, que os aumentos 
de produtividade (desprezando-se a redução momentânea derivada da quebra de 
uma estrutura para a geração de outra) serão únicos e para sempre. Para gerar um 
processo de aumento de produtividade auto-sustentado,é claro que alteraçOes tec
nológicas mais fundamentais 510 necessárias. 

A constatação de que existem agriculturas tradicionais, ao lado das evidências 
de que a alocação de recursos é eficiente ao nível da tecnologia disponível, levou 
SCHULTZ a fOllllular uma hipótese alternativa. Ele admite que a causa principal 
dos índices de baixa produtividade não deriva,nem da estrutura agrária, nem de sua 
alegada conseqüência, a incapacidade dos agricultores em responder aos estímulos 
de preços, mas sim de que as taxas de retorno sobre os investimentos em tecnologias 
mais modernas são baixas para os agricultores. Um "pacote" de novas técnicas pode 
ser considerado eficiente se a produtividade média dos fatores tradicionais terra e 
mào.{}e-obra tomar-se mais elevada. Porém, n!o está garantido que ela seja economi· 
camente mais eficiente, pois dados os preços dos fatores modernos de produção a 
taxa de retorno sobre esse investimento 'pode ser inferior ~ . dos investimentos em 
tecnologias tradicionais. 

A hipótese de SCHULTZ pode ser colocada à prova estimando-se, em vários 
tipos de agriculturas tradicionais e em transformação, as taxas de retorno sobre os 

(14) Os próprios resultados empíricos de CLINE evidenciam que não existem razões para 
acreditar que as produtividades dos fatores se alterem com a forma de propriedade da 
terra. Em outros teJiIlOS, os arranjos de exploração, por parte de proprietários ou arren
datários, não alteram significativamente a produtividade média dos fatores terra e mão
de-obra. 
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investimentos em tecnologias tradicionais e modernas. 
A única tentativa realizada no Brasil de pesquisas nesta direçlo foi, para noSlO 

conhecimento, o trabalho de SILVA DIAS (1971), detendo-se nas taxas de retorno 
sobre os investimentos em pecuária de corte no extremo sul do País. Ele demonstra 
que as técnicas de criação com pastagens extensivas mostra-se economicamente mais 
rentável para os agricultores,do que as técnicas de confmamento, ainda que fisica
mente a produtividade desta última seja mais elevada. 

Modernizar a agricultura significa aumentar a oferta de fatores "modernos", 
capazes de elevar substancialmente a produçlo por trabalhador e a produção por 
unidade de área. Se tais fatores forem comercializados no mercado, como tratores, 
fertilizantes, inseticidas, etc., seus preços devem declinar em termos de preços dos 
produtos agrícolas. Se forem fatores 010 transacionados, do tipo de bens públicos, 
como as inovaçOes biológicas, a educaçlo da mlo-de~bra, etc., o Governo deve 
awnentar quantitativamente a sua oferta. 

SCHULTZ 'enfatiza a oferta de fatores de produção como forma de quebrar 
o equilíbrio da agricultura tradicional. HA Y AMI e RUTT AN desenvolvem urna 
hipótese procurando mostrar como 510 gerados determinados tipos de tecnologias. 
Claramente do facetas diferentes de um mesmo problema, e lúpóteses nada 
têm de incompatíveis. 

A agricultura tradicional pode ocorrer em qualquer nível de produtividade 
dos fatores tradicionais. Basta para isso que os preços relativos de fatores e produ
tos persistam imutáveis, sem a geração de inovações autônomas, para que os modos 
de produção persistam ao longo das gerações. A transfounação da agricultura im
plica continuamente em alterações nos retornos dos investimentos em fatores m0-

dernos. 
A hipótese da inovação induzida procura mostrar como cada país geraria essas 

inovações. 
e claro que os erros de política econômica podem bloquear vários incentivos 

ao setor agrícola, prendendo-a DO estágio da agricultura tradicional, ou impedindo 
inovaçOes induzidas. 

Ao longo do tempo, contudo, verificaram-se exemplos de que a política eco
nômica penalizou o setor agrícola, sem gerar condições para um barateamento pro
gressivo dos fatores modernos transacionados no mercado, e sem produzir investi
mentos em pesquisas que permitissem o crescimento do produto por unidade de 
área. 

A política de substituição de importações, ao proteger o setor industrial,gerou 
ineficiências que elevaram os custos dos insumos agrícolas rt:lodernos,em termos de 
preços dos produtos agrícolas. Ao lado o setor absorveu outras penalizações 
importantes. As políticas,visando baratear o custo do capital ' para a indústria,difi
cultaram a exportação de produtos agrícolas, através da supervalorização da taxa 
cambial, de quotas de exportações, ou simplesmente pela proibição de exportação 
de produtos aliment ícios. a fim de garantir "preços baratos" para os consumidores. 

TIlOMPSON (1968), avaliando os efeitos de uma taxa cambial mais favorável, 
notou que seria possível elevar as exportações de milho, ocorren
do, naturalmente, uma redução do consumo interno. Mais recentemente,MENDON
ÇA (I 971) mostrou que o "pessimismo de elasticidades" de demandas de produtos 
agrícolas, no mercado internacionaWo se sustenta se decidirmos exportar produtos 
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agrícolas não tradicionais. Existem amplos mercados ainda muito pouco explorados 
para urna ~rie de produtos agrícolas, e,se os incentivos econômicos foram adequa
damente dirigidos ao setor, ~ possível geru excedentes exportáveis, capazes de 
aumentar a receita de d do país, ao lado de um aumento da produtividade m6-
dia da mão-de-obra empregada no setor. 

As análises de MENDONÇA mostram ainda que o custo dom~stico de se pro
duzir um dólar pela exportaçfo de produtos agrícolas nio tradicionais ~ bem infe
rior ao custo social da divisa, indicando os benefícios que a economia.colilo um to
do. pode derivar de uma política cambial adequada e de investimentos, os 
aumentos de produtividade no setor. 

Só em períodos mais recentes ~ que se constata a queda dos preços de alguns 
insumos agrícolas importantes. Os preços de máquinas e equipamentos agrícolu.ao 
longo dos últimos anos,tém declinado de f OI ma visível. Entretanto, o mesmo suces
so nlo foi conseguido no caso dos preços de fert onde o Brasil nlo conse
guiu,efetivamente, superar os complexos problemas de suprimento desse insumo. 

Finalmente, ~ preciso mencionar que em vários períodos localizados do tem
po o Govemo tentou conter o inflacionário pelos seus efeitos. e nlo pelas 
sllas causas, controlando-se os preços dos produtos alimentícios. certamente, 
reduziu as taxas de retorno dos investimentos dos agricultores, desestimulando 
alguns investimentos e provavelmente parte das crise~ de abastecimento. 

Em resumo, afuma-se que a agricultura nlo se modernizou,porque a poiítica 
econômica reduziu as expectativas de lucros dos agricultores e, de modo geral, era 
impeditiva ou, no núnimo, não estimulava o aumento da produtividade. Entre os 

• 

autores que esposam estas id~ias, no que respeita ao Brasil, estio SCHUH (1968) e 
NICHOI.IS (l970) e SMITIl (1972). 

Num contexto mais geral, alinJwn.se os nomes de SCHULTZ (1965) e 
MELLOR (S.D.). SCHULTZ chegou mesmo, enfaticamente, a o 
fundamentalislllo industrial pelo fracasso de muitos planos de desenvolvimento eco
nômico dos países sub-desenvolvidos. Afumou que os economistas da linhagem 
clássica tinham melhor concepção do comportamento dos agricultores, relativamen
te à habilidade de gerar poupanças e de contribuir para o crescimento econômico. 
l.amenta que a agricultura tenha sido negligenciada pelos estudiosos do procesao de 
crescimento econômico,os quais, com exceçOes, fizeram da indústria o tema 
central de sua análise, não obstante o fato de todo} os países terem um setor agríco
la geralmente considerado. nos de renda mais baixa. o mais importante. 

Esu corrente do pensamento 010 considera a estrutura agrtria como óbice • 
modemiução. Acha que o próprio de da agricultura se en
carregará de se ajustar à mesma. Reconhece, entretanto, que há , em certos 

para uma reforma agrária de caráter limitado. 

6 - LIMITES À MODERNIZAÇÃO 

Recentemente a literatura foi enriquecida pela discussio iniciada com o traba
lho de PANA e complementada pelas interpretações e de NICHOLLS e 
SCHUH, sobre os limites à modernização do setor agrícola. P AJV A sugere a existEn
cia de um "mecanismo de auto-controle", através do qual a agricultura atingiria um 
"grau adequado de modeminçfo", a partir do qual as forças de mercado inibiriam 
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o crescimento da produtlV1dade agrícola, prendendo-a em um nível inferior , e carac
terizado pela existência unultãnea de t~cni cas modernas e tradicionais. 

Ele argumenta que uma Inovação tecnológica (uma vez adotada pelos agri
cult ores) tende a ge rar grandes elevações da produ tividade física dos fatores tradi
cionais ( terra e mão-de-obra) , com o consequente aumento da produção. Devido ã 
baixa elasticidade (preço e renda) da demanda de produtos agrícolas, os preços dos 
produtos agrícola s sofrem uma substancial redução, condicionando um atenuamen
to dos incentivos à adoção de nova técnjca. A medida em que prossegue a dissemi
nação da técnica moderna por um número maior de agricultores, ocorre uma redu
ção dos preços dos Insumos tradicionais (terra e mão-de-obra), elevando-se nova
men te a van tagem econômjca das técnicas t rad icionais, devido princi palmente ao 
fa to de se rem as técnicas modernas poupadoras desses fat o re s. 

A análise de PAlV A con tém, implicitamente, as hipóteses cruciais sobre a ino
vação tecnológica ,. que condicionam parte de suas conclusões. Desde que a validade 
dessa hipó tese não pode ser questionada do ponto de vista teórico, dependendo de 
evidências empíricas não disponíveis no momento , parece-nos convenie nte anali sar 
o modelo com e sem a inclusão de tais hipóteses . 

Concentremo-nos, primeiramente, em uma inovação tecnológica do tipo 
neutro. Para tanto, re presentemos no gráfico uma curva de custos de uma empresa 
típica produn ndo com técnicas t radicionais (curva 1)_ Podemos partir 1ie uma situa
ção de equilíbrio de longo prazo com os agricultores,util izando os fatore s e venden
do o produto ao n ível de máxi ma eficiência tecno lógica e econômica_ Se a produção 
estiver sendo realizada para todas as flImas no ponto "a", por um período de tempo 
bastante longo, e com os preços de produtos e fatores constantes, teremos caracteri
zado a situação de equihbrio que SHUL TZ denominou de " Agricultura tradicio
nal". 

~ criada uma nova tecnologia (uma nova semente), que desloca as curvas de 
custos médios em marginais para a posição li e, admite-se que os custos médios e 
marginais da nova tecnologia sejam sempre inferiores ao da tradicional. 

Se o agricultor "inovador" tiver informações completas sobre a nova tecnolo
gia, sendo suficientemente qualjficado e puder utilizá-la ao nível máximo de eficiên-

• 

cia técnica e econômica, seus custos médios declinam para a posição da curva CU , Se 
tivesse deficiências de informações, menor grau de qualificação, inexperiência com 
a nova técnica, etc_, produnria com uma curva de custos médios mais elevados, co
mo CU, por exemplo . Se estes custos adicionais foram flXos,a curva de custos mar
ginais será a mesma , alterando-se apenas a de custos médios. 

O mercado encontra-se em equilíbrio no ponto "a" , na parte S do gráfico, 
com um número dado de agricultores tradicionais. Se ninguém mais adotasse a 
nova tecnologia, o agricultor inovador internalizaria, no primeiro instante, a quase
renda pela área e i e2 ei Po = R i - Se qovos agricultores adotaram a nova técnica, 
a curva de oferta de mercado irá gradativamente se deslocando para a direita, com 
os preços relativos declinando, tanto mais rapidamente, quanto mais rápido for o 
processo de novos agricultores para a técnica "moderna" e, claramente, da própria 
elasticidade-preço da demanda_ Cada agricultor poderá formular suas expectativas 
de como evoluirá a' ~ua quase-renda no tempo. Sem perda de generalidade pode-se 
admitir q ue essas expectativas sejam uma função do tempo, obtendo-se o benefí
cio, em termos de valor presente da adoção da nova técnica, dado por: 
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Esse é o valor do benefício para o agricultor tecnicamente mais eficiente 
(cuja curva de custos médios é CU). Para agricultores com custos médios mais ele
vados, o benefício líquido será menor. Podemos, entretanto, trabalhar com bene
fícios "brutos" e custos adicionais (a diferença entre CII e C'1I) separadamente, 
o que permite uma ex posição mais simples, nas figuras a seguir. 
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Os agricultores podem ser analisados, tanto os de menores como os de maio
res custos adicionais, colocando·se no eixo vertical os benefícios brutos e os custos, 
ambos em telmOS de valor presente e no eixo horizontal, o número de agricultores. 
O benefício líquido, em tellllOS de valor presente, será dado, para cada agricultor, 
pela distância vertical entre as linhas BB e CC. 
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BI 
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Dados os benefícios e custos da nova técnica , teremos determinado, na inter
secção das curvas BB e CC tanto o número de agricultores que inovarão como os 
que não inovarll'o . ~ claro que, à medida que mais agricultores inovarem, a curva de 
beneficIO s declinará, reduzmdo-se o número de agncultores dispostos a movar. ~ 
essa a essência do argumento de PAlVA. 

Algumas quest ões, oontudo , deixaram de ser exploradas. Primeiramente , não 
se deve esperar que os diferenciais de custos persistam,permanentemente,ao longo 
do tempo . O processo de "aprender-fazendo", a redução dos custos de informação, 
a transmissão de conhecimentos através de processos de extensll'o e difusão,certa
mente reduzirão a curva CC. atingindo, eventualmente, a posiçll'o C·C' . Neste caso 
ao longo do tempo não se pode dizer que mais ou menos agricultores terll'o indu
çll'o a inovar. Tudo depende de como evoluam as curvas de custos e de benefícios 
brutos . Em segundo lugar, não se pode admitir que o número de agricultores seja 
constante ao longo do tempo. Novos agricultores podem ser atraídos, quer de den
tro do próprio setor agrícola, quer de outros setores da economia. Neste caso,o pró
prio limite N da curva CC pode ser alterado, com um motivo a mais para a sua 
deslocação. 

Nesse tipo de interpretação. contudo. nfo é possível um equilíbrio com a 
existência de uma agricultura "dual", ooexistindo técnicas modernas com as tradi
cionais. Os agricultores serão forçados a inovar. Eventualmente, alguns persistirão 
com técnicas tradicionais, enquanto encararem a queda de preços relativos e tran
sitórios e, se tiverem recursos para persistir, produzirão com prejuízos por algum 
tempo_ Passado esse período, ou slI'o forçados a inovar, ou serlo punidos pelo 
mercado. Se o equihôrio entre oferta e demanda de mercado realizar-se por al
gum tempo acima de P o' também teremos a existência conjunta das duas técni
cas. Estas, contudo, nfo são Situações de equilíbrio e, somente poderIo existir 
por períodos limitados de tempo. 

A distribuição dos diferenciais de custos entre agricultores detemúnará como 
se distribuirll'o os benefícios da nova técnica entre os consumidores e os agriculto
res. Admitindo-se que o agricultor tecnologicamente menos eficiente tenha uma 
curva de custos médios igual a C'U, os preços declinaram até o nível P I' Neste caso, 
os consumidores terão um ganho de bem-estar medido pela área abc, na parte B do 
gráfico, e os agricultores mais eficientes internalizarlo a renda -diferencial dada pela 
área P I e 3 e' 3 q I j' que será permanente, se persistirem as diferenças de eficiéncia en
tre agricultores. Se elas desaparecerem, todos os benefícios irão para os consumi
dores. 

As hipóteses de P AlVA sobre as curvas de custos marginais das duas técnicas 
slI'o, contudo, diversas, o que fica claro da observação de seus gráficos e das inter
pretações posteriores de NICHOLLS e CONTADOR. Ele admite que as curvas de 
custos mar~inais se cruzem. na forma das figuras a o;eguir. 

Dando-se o preço P o para o benefício líquido da técnica moderna, no mo
mento em que o agricultor procura decidir se mova ou não, verifica-se a difhrença 
entre as áreas P obB e P oaA. Claramente se o "excedente do produtor" moderno for 
superior ao "excedente do produtor" tradicional, existirlo incentivos para adotar a 
técnica moderna. Momentaneamente poderIo existir ambos os agricultores (pois am
bos têm um "excedente do produtor" positivo), mas esta é uma situação de equilí
brio de curto prazo, onde claramente a proporção de agricultores tradicionais e moder-
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nos está indetelliúnada. 
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o argumento de P AlV A ~ que se os preços declinarem e-.:entua1mente para 
P 1 (ou porque a demanda está na posiçlo DI DI' ou porque a oferta deslocou-se 
para a direita) o setor reverterá para a agricultura tradicional. 

e claro que essa reverslo para a agricultura tradicional, e tamb~m qual será 
o equilíbrio de longo prazo depende da posiçlo das duas curvas de custos m~dios. 
Se a t~cnica tradicional tiver um custo m6dio mínimo inferior li moderna, a agricul
tura reverterá inteiramente para a tradicional. Se ocorrer o inverso, ao fma1 teremos 
somente a t~cnica "moderna". Se ambos os custos forem igllais,teremos um equilí
brio "dual". 

A dualidade poderá ocorrer tamb6m com imperfeiçOes de mercado, limitan· 
do-se o acesso ou entrada de novos, limite este estabelecido pelos já tradicionais 
agricultores, conhecedores das vantagens da t~cnica "moderna". Se os mecanismos 
de extenslo e difuslo forem irIeficientes, e os agricultores tradicionais nfo puderem 
adquirir qua1ificaçOes suficientes para utilinr eficientemente a t6cnica moderna, 
nfo se poderá adotar a tecnologia moderna. 

Qual dessas duas interpretações ~ a mais correta, depende apenas de qual seja 
• • 

a melhor hipótese sobre as funções de produçl'o. Se a t~cnica "moderna" apresentar 
custos médios sempre mais baixos do que a tradicional, a primeira interpretaçi'o 6 
válida . . Se as funções de produçlo gerarem curvas de custos que se 
cruzem, a segunda estará correta. Antes de se aceitar o argumento de P AlVA, por-

• 

tanto, 510 necessárias investigações adicionais sobre ambas as funções de produçfo. 
N.esse tipo de investigaçlo empírica, contudo, ~ preciso cuidado na análise. A 

produtividade m~dia dos fatores tradicionais pode crescer, mantida constante a 
funçi'o de produçfo, desde que se alterem os preços relativos dos fatores. Se os , . 
preços da terra crescerem relativamente aos preços dos fertilizantes, a terra será 
poupada, e se o custo do capital baratear relativamente ao custo da mlo4e-obra, 
será poupado o fator trabalho. Mudanças dos preços relativos dos fatores podem 
induzir mudanças tecnológicas (alterações da própria funçlo de produçio), que 
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poupam ainda OI fatores 
A hipótese e as evld~ncias apresentadas por HA Y AMI e RU'l"I'AN indicam 

que dada a dotaçlo de fatores, 6 pou{vel delcobrir tecnologias (novas fun915es de 
produçlo), que sejam mais eficientes e mais baratas. Se, eventu'lmente o capital 
estiver se tornando mais abundante relativamente • mJo-d~bra, e o preço da 
terra persistir maia barato, relativamente ao custo dOI fertilizantes, 6 claro que uma 
tecnologia dita "moderna" e que seja poupadora de terra 010 apresentaR, muito 
possivelmente, vantagens A direçlo das inovaçOes deveria seguir, neste 
cuo, o curso das tecnologias poupadoras de mlo-d~bra. Da mesma f OI ",a se os 
preços dos fertilivmtes caiaaem relativamente aol preços da terra, mas a taxa de 
salários declinassem relativamente ao custo do capital, ditas "moder
nas" que poupassem mlo-de-<>bra seriam relativamente ineficientes. 

A análise das vantagens e "tradicionais" implica, deua 
fOI ma, na da inovaçfo mais "racional" do ponto de vista da dotaçfo de 
fatores. Feita a correta,6 duvidoso que existam limites à lIIoderninç'o, 
como mostram as para os países apresentados na seçlo 2. 

Os limites' moderninçlo apareceriam funçlo da irracionalidade 
va e de geraçfo de inova915el,e nIo da de wn controle fatal 10 sistema 
de preços. 
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PAPEL DA TECNOLOGIA NA EXPANS~ AGRTCOLA(*) 

Um. dll id'lll centrais NI Ilteratur. ean'lmpo· 
r'nol 50bre d'lenvolvlm.nto agrlcola •• d, qUI, 
mudança tecnológica , um proceslO induzido. Ino 
significa que II Inovlç15es tecnológicas tendem I sur · 
gir como respoltl 101 CUItOl de htores que se ,Ievlm. 
Aulm 6 quo. no. elt.do. Unido •.• olevlçlo conll· 
nUl do curto d. mlo-de-obr. Induziu I indultrl. I 
pruduzir rNquinas que poupavam o 'Itor trabalho _, 
conseqúentemente, baixavam o custo da produçfo 
.grlcol • . 

No JlplO •• ,Ievaçlo continue do CUlto da terra 
impohionou I' InuitulçOes d. posqulll' • produzi
rem inovaçOes biolOgicas (sementes. fertilizantes. 
pesticida., etc, ) que Isseguravam um uso mais inten· 
sivo e efieiente do 1010. Portanto, nenes dois palse!i. 
o tipo de tecnologia gerado foi sempre altlmente 
condicionado pel.s condl~el de mercado, Isto '. 
orocur.ndo substituir o fltor ISCISSO e, conleqüen· 
tementel caro. Assim sendo, a capacidade de um pa rs 
para alcançar Iltes taxas de produtividade .gr Ccola 
depende da sua habilidade em fazer uma escolha 
adequada entre as alternativas tecnológicas . 

A Iddia acima pode ser flcilmente entendida 10 

n(vel da firma que procura UMr tecnologia no pro· 

I" o pr."nte .rtlgo, contendo .ubl{dlol plr' • modernj · 
uç'o d. pelQul1l ."rlcol. no P.fl . foi .llbar.do peotOI 
proflnorll Jo" Plllor •• do Inllltuto de P •• qullll Eco
n&mlc .. d. UnlVlnldedt di 110 Paulo, • EIIMU AIVI., 
di AnocllÇ'o de Cr.dlto • Atlln'ncll Rurl' do En.do 
di Mln .. G.r,ll. 

Public.do no Jorn.1 O E.r.do d. 5'0 huJo, .m 
10/12/72. 

Jose Pas tore 

E11seu Al ves 

celSO produtivo. Se um f.tor 11 torna mail CIro que 
o outro, a firma procura .Ioc.r OI MUI recurJos de 
peSqulM em inovlçt5es tecnológiC8s, que permitam 
lubstltulr O fltor C8ro . A flrm. ser' 1Into m.is Ci , 

pez em flllr os Investimentos .deqUldol quanto 
mais ",ns(vel ell for lOS sl",is dos preços de merca · 
do. e quanto melhor for I!J inter.çlo entre os Idminis· 
tradores, economlstls e pesquisadores. O mesmo 
ocorre lO n(vel d. sociedade global : el. responde 
Idequ.dlmente lOS sin.is dos preços. dependendo 
da organizaçlo das instituiçOls e di interaçSo 8ntrr 
produtores. admlninradores e pesquisadores, Issu 
indica que a Iceleraç'o do desenvolvimento depen
de simultaneamente de incremento I em investimen , 
tos em pesquisa tecnológica e des condiçOes em 
que tais investimentos lIo feitos . 

2.1. Alocação de Recursos em Pesquisa Agrl· 
cola. 

Os paises que atingiram altos n{vels de desenvgl · 
vimento da agricultura coincidem com aqueles que 

realizaram grandes investimentos em pesquis.l e que 

procurarl!Jm colocl!Jr 11 'UIS estações u;perimentais e 
Institutos atentos" demanda por pe~uisa . 

A demandl!J por pesquisa apresenta du" dlOlen, 
sõe. complementare. : ., • demanda Itull; e b) " de , 
m.nda poteneill. A demand. atual " m~n.testa atr., 
vAI das 10liclteçl5es govtrnamentais, d"'~ .e-rviços cfe 
extens'o Igr(coll, dOI industriais ligado •• industri,· 
IizlÇ'o d. llimentos I fibras " finalm.nte. dos agri· 
cultores Im ger.I, ItrI!Jv61 do. seu, sindicatos, COOP~ ' 

rativ .. , fedtraçaes etc, A demancJ. pou'nc1,,1 rode 
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ser detectada Itrav', dos projetos de longo prazo do 
Governo, da inN içlo dos pllqu l"'orn. das tend'".. 
c ias do Clmpa cient(fico considerMio e di experl'ncil 
vivida por outros pl tsn . Por exemplo, I anlili sa dos 
"pt'obl."",. de "'IIundlllf'"'çJo a-Iodo. pelo " .. ""1",,,'0 
verde" nI (ndia , FiliplOlS. M'x ico. outros pal. s que 
ut ilizaram IS invoyaç6es b iológica du dlcld. de 50 
e 60. sugere I nec'lIidade de .. desenyolver um .I.n· 
co de pesqu isas sobre controle sanl tlirio das nOV III y. 
riedades. menejo d i "'1, .feitos di utlllz8Ç1o mtr; j· 
ça de fertil izantes. aJmento da rMilttrela d. nov. 
plantilS, orpnizaçio de incent ivol para os -Uricuho
res , p roblemas de desemprt9) • wbeiilpllgo etc. 

OI ma:.ln ismos de .oclÇlo de l&CUrsol em pes o 
quiu Y6m contempl ar uml concihlÇlo Intre O aten· 
dimento da demanda atull • di potencial. Emborl a 
distinçio entre as duas sejl dif(cll RI pr'ticl. pode
mos d izer que, de modo gerll , OI Innitutol de peso 
qu isa. as estações ex perimentais e OI laborlt6 rios par· 
tk:ulares sio as InstltutçôeJ mil, indk:ldas para rei' 
ponder • demlnda atual , sendo que • unlvers ldlde 6 
mais adequada para atender' demanda potencial. 

I ISO nlo signf ifica, Intretanto, que os do is tipos 
de Inst ituições devem trabalhar separldam. nte. Ao 
contrArio , da constante Interaçlo Intre elas' que os 
homens di pesquisa apliclda IPr.sentlm seus proble· 
mas 80S pesquisadores universitarlos e, como conse· 
qüAnciJ, dlo um certo d lra:ionam.nto t pesqu isa bé· 
sica. Em outres palavras, toda vel que a pnqulla b .. 
stea responde • demanda da pesqu isa aplicada, .11 es· 
t', na realid.,., respondendo As necluidades di 10' 

ciedlde. N. vlrdade, os mais recentes IVW'lÇOI cien· 
tfficos em .gricultura surgirem da intensa intereç" 
entre a pesqu isa báica • J aplk:ada, ocorrida no 
CIMMYT I no I RRI . no COlO do trigo I .rraz. "spoc· 

• tlvamen'te , 

2.2. "Pecntes" Tecnolilgicos e Trabalho In· 
tlfdisciplinlf. 

A inten:tilCiplinaridld. d. pIJqul .. ogr(col. nlo 
pode Itr IImitldl. por'm. A. cltncl .. ogron6micll. 
Uml tocnologla J6 • ~tII PI" • sociedlde ne modid. 
em que el, se incorpora no proceDO produtivo, bai· 
xando os custos e elevlndo I qualidade do produto. 
Por illo. a tecnologil .6 • ~tll qUlndo TIIoly • • • Imul· 
tlneamente, problemlllgron6mlcos e 1C0nOmicos. 

A plsqullt que d.monltre qlHl' fertllluçJo com 
NPK aumentl .ignlficltiyltnantl • produçfo do c.· 
pim<olonifo .m solo de c.rrldo IÓ ganhl .ignificldo 
tecnol/lgico quando lnelu l dldos sobre cultos. ben.· 
f(cios de Idor;fo dlquela prftlc • . Mal. qu.l.so. IIUI 

importlncll aparece qUlndo .. es"actflClrem li tec· 
nologias aJxili'reJ nlCe,,~rlas pera o suceuo di pri· 
meira, ou seja, os "pacotes tecnológicos", Devido à 
grande intarlÇlo existente entre os dlvenos fatorei, 
a pesquill deve ser planejada, executKiI • avalildl 
dentro di perspectiva dos "pecot,,", O trabllho com 
"pacotes" cli dentro di perspectiva que conslder. , 
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mudança tecnológicl como um processo Induzklo OU 
uma resposta 80S OJftOS dos fatom QUI 11 elevam. 

Ouendo se f.l . em " pecot .. ttcnol6gicos" P'" 
o desenyoly lmento d. ogrlculturl .• ImponlntB qlHl 
se consklere um outro t ipo de intlrlÇlo, ou seJI, I 
.Imblose Int"' • pllQullt ogr(ooll com • Indultrlll. 
Por Ixemplo • • Induurill lll"fo d. Illmlntos conJtl. 
tu l. hojl Im d ll . um. fonte d. problem .. I "",OItos 
par •• petQu isa agronOmk:a : o desenvolvimento da in· 
dústr il de flrt iliztntts e Im~.mentol proporciona 
liipOlt. e problemas pare a pu qulll agron6mica. N. 
.,..rdad., a hist6r11 das sociedades qUI te dl .. nvotv. 
rem na últimas d6ced .. Inlln. que o cretcimlnto di 
produçfo I produtlyidld. ogr(col. IÓ fo i .Ic.nçodo 
qulndO o .. tor Indurtri. propon:ionou '1IPost. 
Idequld. om tonoOl d. In""te. meclnlctl • blol6· 

• g.:a . 

2.3. Tranlf .... nci. de Tecnologil. 

Nos par~,.fol ... teriores , IIl1entlmOl I impor, 
tAnel1 dI doi. tipos de Inttrtefo : Ii intln:titclpllntr 
(egronomil , .,..terin'rll, a:onomia, engenharia etc.) e 
bl Inter· ... torl.1 (ogrlculturt • indú.trlal . Um tl",oiro 
t ipo de InterlÇlo • o que Ixlstl .ntre pa'", no qUI 
tonge • translenlneil de tecnologlL 

Tom .Ido blJl.nt. ecentuldo o f.to d. quo' di· 
f(cil I trenlfer'nci. de tecnologll d. outm soclod. 
d .. Plro a soclodlde brtln.I ... no que longe A ogricul· 
tu,. I pecu'rla. A questlo d. transfe"'ncia de tecno· 
logla, entretanto, d8\'8 ser Ixamlnada com cuidado. 
H' tlICnologl. quo Ifo mil. treOlfer( .. i. do que ou· 
tr .. ; hi tecnologl. que requereiil menos IdlPteçlo 
do que outr •. O pnquiudor. ponlnto. nfo d ..... 
Idotar uma condu ti extflilll • Infllx'.,..1 sobre I 

queltfo do trtnsfenlncl. de conhtclmentos cl.nt(ficos 
e tecnol/lglcoL Ao contrArio •• Importlnte lembrer 
que, toda Y8Z que se Miqui,.. um conhecimento ger. 
do em outrl socied.:le, os InvestlmentoJ pari obten· 
çfo dequle conheclm.nto forem f.ltos por oi •. 

A quenfo do tranlferlncla teTr. v'rios IsptctO'. 
Um dele. diz r...,alto l trln.fer'neil d. mlterlll •• co
mo por exemplo. mltrizes. equipamento., IImentn 
melhor.:j. etc. Embora .. Ja nlilpre dlf(cil • tranlfe· 
r'ne la d. material •• hA v'rio. Ctlo •• m que .Ia foi 
bem sucedida. como por exemplo, o caso do "paco
te tecnol/lglco" plre a .... Icultu .. mecAnicl. A dlflcul· 
dade de trlnsfer'ncil de mlt.rilis. entretanto, nlo 
deve ,flrtar a import'ncil de se estudlr I vilbilld. 
de de Idept.c;fo d ...... m.terili. a. nou. condir;. 
ltuais. I ito no. leva 10 llgundO .pacto d. questlo 
de Irlnlfer'ncl. d. ttcnologia que' I Idepteç'o do 
"deslgn", Aqui podem IIr citados vArios axemplos 
di materilil importados e que IItlo sendo adaptados 
As condiç&!s brasileiras, como • o caso de linhagenl 
de milho. IInhagen. de trigo. o zebu. "' y.rlodld .. d. 
caf. resistentes t ferrugem etc. O aspecto mais pro· 
missor di transfer'ncla de tecnologia, entretlnto, diz 
respeito A possibilidade de transfer'ncla de capa:::ldl' 



dt. Ot>turo dlStl .p.:to "t'o ,nclu(d .. as UIWllfI ' 
,lnelM do ··know-how·. o do",(nlo de mltooologlM 
cNlntlficas plr. "tudo de detlo mlnedOl probleme\, 
, eopocldod. d. oxocuçlo do d ... rmlntd. ta,..," 
111:. 

A.k"n • qui. quendo OI progrlfT'lM di trlln. 
m~to no IJCt8rlor sIo ertllbel.:ldos I perl I' IIg'em 
etpIICl.,l.tM br.llllrOl , _Ui • wdfk:lndo. nen. 
prOCtiiO , um. trHtlflrtncl • . HP«=I,lm.nt. d. mito-
dotogll di petqui .... QU' poder' ter ~u,ted. no c_o 
do 8rull, como ocorreu com OI plaqui...:tore. tr"nl~ 

dOi em ge,.tk::1 qUI pari ~I vl.r." empregando OI 
",ttooOl modemOl pe,e crier nov. vlriedldn. A 
1rlnner6ncil dlu. _nologias impUcI numa pou · 
pença grlnde pe'e I lociedld. br.nelr •. pol. OI ",en· 
dei culto •• nvolvldo, nl p 22 ~IIII b"lc:e • eplicldl 
pe" ~rlÇ~ d~uel .. conh.:imlntot forlm IUpon.· 
dos por outr. IOCtedldn. Aulm t QU' I Impon.;1o 
• .:tequ1Ç~ dM.te' conh.:lmtntot ,Ignlfklm ume 
forml di ml.lmiz.r r.ClH"IOI brasll.iros Ilacedo •• m 
pnqulla. E Imponlnt •• .tI.nuI Qut • trlnaftrtncl. 
de clIPacldtdts • dt grande rell'\llncl., t.m~m, P"I 
-=eterlf • trtnfTerlncla Idequtdl dt mlt",.I, e d. 
"dnlng" ; • Ix/nlneil dt um grupo ceplCittdo Im 
... ber O qui t"nsflri, e como trantf."r t d. fundi
niental imponlncll plrt • t\Jnçlo mllXlmllldo,... eei · 
m. mencionld • . 

A. forme' mal, uJ.Uall de tranderl, tlChOlogl .. , n · 
peci.lmente CtplCK1edl, 110 u seguintel : I' o .nvio 
de tknloo. bralllelrol pera trllnamento no .x_lor; 
bl • contratlÇ'o d. tiK:ncOl "tran~iro, plfa aqui " . 
t8g1lftm • rI.llz.rlm ptIQull. com equtp" braall.i · 
r ... Eaes doll proceuOI vim lindO utlllztdol no 8ra· 
111, m. nlo com a .ficl'ncia dest.llClda . O principal 
probllml plrec. s.r • inexin'nci. de crlt'riOl clarol 
IObre prioridades de pllQullI QU' "almente Itendam 
• os probl.m .. di lOCiedede br.il.lre, I • trlns1orm. 
çlo deu. prioridades em projeto, vlhell d. pesqui· 
li. 

E xiste um. terceira forml de trantf.renci. di 
tecnologi. , que v.m ganhando corpo no 8r .. il, que 
lia o. progr.ma. d. p6'1II'1du.çfo no. unl ..... Jdld ... 
"".los dell' em conv'nio com univlrsid.:ill mren· 
geir., I Que permltirlo • formlÇlo de pl1Qulllldores 
fwnill"izadol com OI crit'rlo, int.rnlCionail d. pro-
cedlmento cl.nt(fico, pouibllltando ec.ler" o pro· 
eltlO d. tranrf"enei •• t."b.iil de crier;1o d. nova, 
IIOCnologl. , 1b"",1o d, tecnologl .. importtd ... 

2.'. A Modernizeç6o Institucional. 

Uma das principais metas a M atingir no Brasil 
para se IUm.ntar a eficiencil das institulçc5et de peso 
qui'l , torn6-lu mais ItivlS na oferta de tecnologia 
útil, ou seja, transform'-Ial Im agfncil' de Inveni9ll· 
çio e prl1tlÇio de "rviços. T.is inltltuiçOts precisam 
ser adminlnredas dentro de uml filolofi. geranciel e 
nlo como 6rg1os paaivOl di burcx:rac:i, governamen-

t.1. ~ Im_lO quo ti. _ • ~ _li 

o tetOl privado. c o'" ~ bf'g;b decllÔriOl do pn)plio 
Go ... mo. N. v.rdtd., a IUI tobrw ..... ncl. d .... r1e d.
pender , .m grande port8, di venda eM 1 • .11 IIrtiçol. 

a.tbm.,.ndo-II .... Im 10 tutw do m.rc.«io. P .... ~ 
to . .1 .... rio QU. _ .. r aJ' eoplCkI_ clt 
.. .. nt lr'· • d.mlndl 1tU", d. "egrtdlr" O metUdo. 
de ..,r .. ntar pro).1:OI de ~I .. blill .I.,ondol e 
OrçtdOl .m bllll rlllll1 .. 

O. pro}etol d. pI.'''' I t8Cnologia d"'.d11 .., 
orçedo. n. b ... do curto total, InclulnôD 17 -qui. OI 
CUItOI dlr.tol, "lltlvOl I .",lpam.nto • ~, .. 
11m como curtos indlretOl .... lltlvOl • a.tpIIrvlalo, I 
tdminlltrlClo. utlli"r;1o do eopltll fia0 t1C . Aooim 
.. ndo, todo p rojeto dev. Incluir a kUl. de "CN.rtMed~· 
dl'V.r' N r -= .k::ultdo di uma forma t" qUI um. pa. te 
d.l. Nr' c.nlli,ldl par. o PIIfilIIIT'tr\to di dllpreclaçlo. 
• outr. ter ' od.ntad. p.,. o d.."yolvlmento d. j,.. 
tltuW;~, Inclulivl • cota. tur. d. 61' •• de pelQUlu 
menOl Ug1111 • epUcaç." IdIIldjata. Comocli.,.. .. de 
PllCluill, podem .. r vi..,allz8dOl doll tlpot potwnci.il: 
O Governo. I Inicietlv. prlv.sa. 

P"I uma m.ior Int.grlÇ.~ do .in.ml di patqul· 
li, , •• tremwnent. import.-.t. que • incletjye P'o ti · 
eullr se int.,"" por cCMnprar projetos ./00 WJbpro· 
Iltol d. pnqu iu, " con,.qülnUillent •• incorporar _ 
nov. t«:nologi. lOS ti,tw"'. produti'e101. A l'Itimu · 
IIÇIo d. InCi.tivI p.rticultr plrl • compra d. prol.' 
tOI de PnQU'U dev. Nr tarifa ligad' , Induç., d. de· 
m.ndl. Em outr. petavr., num prlm.lro "U90, • 
demand. po, proj.toc d. Pt'IOUtw d.vI .r ,irtemlti· 
Cimente inc1.lzida pelOl 6.,.101 de PftCIulll • pelos 
cOnl.lhOl &lP4riorH qui ct.dd.m li prlorkled •. A 
iníci.tiva partk:ullr poder' compflr pro)etol ou aJb
proj.tol de y'riOl tipos. Um delfl • o que produz co· 
nhecim.nto. ,)(clu,ivos P'rI o uWJ'rio . 

Nest. caso, um. taxa maia "ta d. " ov.rt: .. j" de
Vir' ser inclu(d. no proc:aao d. c'k:ulo doa curtol da 
pesqUISa. Uma llgund. mod.,ldede rwfel' ti' Pl'lQui· 
... Que produz conhecim.nto coletivo. isto " qUI int.· 
rwlSl nlo 16 10 U&l.rlo con,kMr.wjo, mM t8mbêm a 
outrcn agent" produtiyOl da lQCiedtdl. Nutll c.-o, a 
tlxa de "oveml"" no orçamento di p.-)Ui .. dftar6 
ler menor. O 6rvlo coo,dlil.:ior da petquisa dn.r' 
IItimullf • inicl.tivl priv.:i. a utilizar-.. dOi fundot 
.~ilt.nt" par. compre d. proJ.tos d. ~Ufll, (co
mo por exemplo O FINEP. o FUNCET 111:.) •• 1,", 
dilso proporcionar I crieçlo d. novos fundOI qui ve
nhem I vlabiliur o financlwnento de projetos alongo 
prazo. O ,.to d. IiV" • Inlcloti •• pri.td ... Inltltu" 
çÕftS d. pHQuiu , um. gtrantia di 11 ter um agente 
fisclllzador sobre tai, inltitut~a.. I eo mllmo t.liipo 
urna ga"ntie d. qUI" Inrtltuiç6es d. pequlll .,.
nhem I resptltlf 0$ linai, d, demanda atual. 

2.5. I nstitutol de Pltlqui18 e Univenid8d •. 

No plf~rlfo anterior, ficou claro o rlllClon. 
m.nto da pesquisl com. InK:iltivl priv"a que tua-
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c,una como fltc~I.".dor. e como ,.nlliI8l10,a di d,.. 
manda .tUI' O rellCionemento d. petquill com O '" 

tOI de ,nllno, lsolelllm.nt. com I univ."ided., Nr. 
Importlnt. p.r. upt., . inll. d. demend. pot.nel.1 I 
t~btiil plrl lev., A univ.,..idad. o. probl.m. Ixi, · 
t.ntll no c.-npo d. pesquisa iplicadl. 

Nesse relecionamento, I inltiNiçlo d. pesqulll 
apite." viur' • utiliza, 11 fecllidldn d, un;v.rtidKit 
pUI retolv.r probl.mas de pesqui .. bisic, que fogam 
.0 seu ncopo de ltulÇ'o. A"m diuo, o relecio",,' 
menta entrl 11 inltltuicc5es de pesou i,. I • un,ve"id.· 
de dever' facilit.r o treinamento de PetQui.adorll p. 
r. as prbprias 'nstifuiç6ft de pnoui.a. 

O ,inem. de pesquisa egropecu'ria devlr', por 
teU turno, estar relecionldo com o l ist.ml nClon.1 
de cllneia e tlcnologlL A. funçlo desM relecionlmen· 
to e trfplic. : .' em prim.iro lugar, , importante, P'rI 
I pesquiulgropecu.ri •• · .. IOClliur dentro de cont •• · 
to gerll da ci6ncil , tecnologi. no 9r .. lI. dendo I .1. 
o I.ntido d~uilo qUI' mil, rtlev.nt. PIf' , acono· 
mil nEional; b) .16m diuo. t importante per. se si 
ruir nos grandes "peca," de teenologl. especull 
mente IOUlles Que ~nv('Ilyem o relec lonlfifT'lento di ,n· 
dústri. com " agricultura; cl finllmente, O rfllar.ion. 
menta' impon,JO" para o pesquisador d. Are, egro· 
pecuiril pelO fato de levlr estl e ra:tbe, ... (mulos d. 
ou,rlS irell. I fim de s.lecionl' os probll!m. que 110 
"llmente d. impcnAnci. nacion.1. 

No qUI t.nge 10 ,.I.:lonlmef1to com o Governo, 
o grtnde PIP.I do .inlml de ptlqUlu egropecuiril. 
d •• ntnora" de forml continul I liltelhAtic •• OI O,· 
glo. governamenlll., nl d.flnlçlo dei p,lo,idadn, ... 
_1.lmentl no qui Ilnge .... p,nblem .. d. demlnell 
pot.nclal; d. m,&", forml, t.1 ,.ltelonlrTl.nto dev. 
contribuir perl rtll/uç"" que Vll"h I .... 111., I Ifl· 
cltnell dos ",io. p,og,amel "' •• m .... enl.l. llpelos 
• ogrlcuhu .... POCU',iL 

2.8. Pllqui ... Ellten"', 

E.tudo. 'lC.nln 10M polltle .. clenl(fle .. tlm 
demonstrado quo ° .. to, ",Icol. dos p.l ... IUbdo· 
.. "volvidos "ti .m dncCHhpauo com o d ... nvolvl· 
menlo, dowido ...... _ d. p'odUÇIo d. IlCnologl. 
o ... do_dlclo do pouco conhlClmonto produzido, 
pai, nlo dl1p5111i d. polldc .. bem d.flnld., be", co· 
mo nIo uli"z ..... (lel.n"m"," Oi mlCenismos d. 
IroNf."ncl •• d. dlfuslo d. IlCnolool .. 

Po, oulro lado, 01> .. ", ... quo al~n. Conl,osln. 
.. macion.l. d. r ... uil. Ag,lcol., como o CIMMYl e 
I R R I ,..111:,", um trebllho ,I ... mltlndo, eom ,.. .. ,j. 
vem In .. POCUCOI ,-.;:unoc fln.ne.lros I hum~. mil 
que aprlnn,em rt.,ltldol b.unte pOIltlvOl. tinto 
n. p'oduçlo d. conhocim",tOl como no d_nvol.i· 
mento d. _1",1 .. p.ro • MM""ncl. d. "peco ... " 
dI pr6tic. 19Ton61i,Ic ... 

O aJCMIO d..., Cen,rot dlv, 11. prineip.lm.nt •• 
• ml1odologi. QU' utlllz.m em MU' trab.lhOl •• tr .... tl 
di conc:entl'l;-'Q da ma .. crftkl do .... pertIH" d. 

• 
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alto "(VII de oue disol\f!m, 111. "Ibelha InterdllCloh· 
n.r , concentr.ndo sua tela plr •• soluçlM d. lorm. 
infegrad. de problem. d. produçio de um ou mlll 
produtol egrlcollS. A.crelcl •• nd., qui a est. grupo 
Ilttmltntl clO:ltltldo 001 drlOl .. torel d. IUI lape· 

clllluclo nlo flltou I Inf, ... IN"' .. loglnle. por. 
Ipolo de suas ltivid~1'I ci.ntUk::as. 

NOI P"teS em vias de d ... nvolvlm.nto, IX"'I • 

IcUl. de QU' n'o compete. inllltulçlo d. pesqui .. 
tester ou difundir MU' " pcotes" tecnol6gic:os I "i· 
.. I de emp,." O9,lcol •. Enouanto persisti, m. Id"" 
errhnle. relativam.nte pouco progre.so poder· .. -. 
II!speral com releçlo la eumM'lto de produtivided. d. 
agricultura. 

Observo.·'" ~Utf 11'~ última djctd .. , OI pIIQUIU' 
doMS df! v6riol paise, tlm dlll"volvido noWI t6cni· 
1..:11. ~'rtededIS de II to rendimento, uso klequldo di 
f.rtilizantll, controle de praga I doença. *-ntc~ 
d. preparo do 1010, v.:ln •• maneio de crl-rlo Inl' 
mel. nutdçlo e outros. . 

Apes" de Iodo es .. nfo~o, I tocnol09il dispo· 
n(vII tem Itingldo ap.nu um pequlna gIM I' d. eg,i. 
cultores, sendo. portlnto. HtJ cu.to locial blSt.nt. 
elevldo. 

~ _ ... ',io Que se ntlbeloçl. I n( .. 1 d .. 111.· 

Ç&el experiment.is, grupOl d. pesquis.tortl inter · 
disciDlinlr" per., um. VII produzldol OI .. plCot ... · 
tecnoI6gk:0I. pOUlm OI mesmOl, .. r t"nferldos • 
grlnde mlUI d. comunidtde rural produtor • . 

1110. nlturllm.nt., exigir' que OI institutol de 
_ui .. 1II,(coll disponhom d. petlOll trai nado em 
lranll,,'nei. d .. t6cnic .. p,oduzld .. CUJI oçlo d ••• 
compl.mentar I dos ogenln do •• tln.'o. Nnto p,o· 
ceno, • locnologl. produzld •• nl .. 1 d. innituto OU 

di IIloçlo IXpe,im.nIJI d",." .. r tntad •• nl .. 1 d. 
fuend., Ol"Olnlzlndc>H d.monltr.;c5es Ilu.ihltil.· 
d. pari: .) permitir 101 PI .. ulledom wati., CCHiI 

m.lor p,ofundldad •• IICnologl •• bl pennlti, ... 
Igrk:ul,or in""I .. do cbnrvlr d. perto OI mil, "'. 
c.nt ..... nços d. locnologl., moti •• ndo-o. ldot .. I • . 

No. P.'.I mlll d .. nvolvidOl, tlte lineml "Ih 
funcionado bom, moU,"ndo o •• ull"u, • locnologl. 
tnlad., ° quo 18m concorrido para ° .,m"'lo di 
p'odu ti. id ad I Ig' I col L 

Mamo lindO "te um trabllho d. d.ii1onnrllÇlo, 
d",. IIr, o mnrno, conduzido com I panlelpoçlo d. 
pnqulllldorel. tendo Im vl"l OI cOmponent" clen· 
tlficos quo In.ol •• (blo/6gic .. , fl.leo., ocon6mleo. 
.!C.I . 

Nos plrlll mlis d •• envolvidOl, OI .ntes d. ex· 
tlnllo .. tio se 'rRnlformlndo em cOlllunk:ldor •• , 
cujl funçlo , conhocor I tocnol09l. quo m' lindo 
produzidl I cCMilunic6-la 80' ~,iculto,.. chemldo , 
SUl .t.nçlo pari I .xln'nei. di mesm,. 

NOI p.Ia.1 menol dnenvolvidOl, OIr.lmtnt •. o. 
"(1enllonll1l1 nlo dí~em de conhec:im..,tol ci.nt'· 
ficas, " muitll VIII I. tlm pura expari'nell em pr6-
ttell de c.mpo. Gerllment. op.,.,.. .m orvaniz~a.1 
institucion.lmente seperedn d, pllqUl ... DevkJo • 
felt. de tr.inllTltnto Isp.:ffico I ., pc:uco ItIMO • 



novl tecnologll, dificilmente dipc5.m de clpecldld. 
PI'I trln!feri, os "pacotes" tecnológicos perl os Igrj . 

cultores. 
Cabe, portanto, lO sistema de pes.quisa agdcoll 

participlr de forma inten .. neste trabllho de trlns· 
fer'ncil de tlCnologil. As estaçc5es experimentaIS de
Yem SI orglnizar com grupos interdisciplinlrl$ pa" 

rellirlr peSQuisa, I, uml yez .en.do um "PlCot. de 
pr'ticol agronOmlcol", difundir, com OI ogent.. do 
ex •• nslo, seu, result.tos, por mlio d. campos d. 
demonnroç'o nas pr6pri., f ... nd .. dOI agricultor .. , 
ob .. rvando seu con"lponam.nto • procedimento • 
procurando os ' Ijusbl. neceu'rios, nestes ",xp.ri· 
mentos". plra SUl Impl. difu.lo. 
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ENFOQUE DE SISTEMAS NA PESQUISA AGROPECU~RIA 

Eliseu Roberto de Andrade Alves 

1. I NTRODUÇAo 

O aumento da produtividade da agricultura e a missão da 
EMBRAPA que exige. para seu cumprimento. geração de conhecimentos cientificos 
capazes de cristalizarem-se em sistemas de produção atraentes aos agricultores 
e. portanto. em condições de competir com aqueles em uso. 

Esta visão do objetivo da Empresa tem duas implicações 
fundamentais. Em primeiro lugar. as evidencias do impacto do trabalho devem 
ser buscadas a nivel de produtor. identificando-se o efeito de tecnologia 
da sobre os indices de produtividade. E evidente que estes efeitos se 

gera -, 
lrra -

diam do setor agricola para outros setores de economia. beneficiando. em ült~ 

ma instãncia. os consumidores. Desta forma. e possivel conduzir a avaliação dos 
resultados da pesquisa a niveis mais agregados. como por exemplo, a nivel de 
consumidor. mercado internacional e setor agricola. mas sem perder de vista 
que os resultados observados são consequencias de mudanças ocorridas entre os 
produtores rurais. Existe entretanto. uma defasagem. de amplitude variãve1. en -
tre a produção do conhecimento cientifico e sua cristalização em tecnologia 
agrlcola. De uma maneira estrita, tendo-se em vista a missão da Empresa, es -
tes conhecimentos sô podem ser considerados resultados alcançados quando utl 
lizados pelos agricultores. A adoção de novas idéias é, no entanto, um proces -
so que demanda tempo e é muito influenciado por variãveis de natureza econômi -
ca. De maneira parcial. menos estrita, é possive1 considerar como resultado al-
cançado aquele elenco de conhecimentos que têm condições de se cristalizarem , 
em sistemas de produção, para os quais se prevê vantagem comparativa em ' re1a -
ção ãque1es em uso ou que poderão estar em uso, se as circunstãncias de nature -
za econômica mudarem. A palavra final. no que respeita aos resultados do 'traba -
lho da EMBRAPA, cabe, entretanto, ao imRacto que os conhecimentos geraaos tive -
rem sobre os lndices de produtividade da agricultura. 

Em segundo lugar, destaca-se a responsabilidade do pes -
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quisador no processo de difusão de tecnologia . Com efeito. se os sistemas de 
produção não se cristalizarem em nova tecnologia não haverá aumento de prod~ 
tividade. Fica, assim, patente a responsabilidade da Empresa em ajudar ã As-
sistencia Técnica a realizar seu trabalho de obter uma participação mais 
va em todas as fases do trabalho de investigação. 

a t i -

A estrategia da modernização da agricultura brasile1 
ra comtempla medidas que têm efeitos mais imediatos e de alcance a medio e 
longo prazos. Visa-se, desta maneira, assegurar ganhos rápidos de produção e 
produtividade e garantir que o processo de modernização tenha natureza auto
sustentada e que ganhe aceleração com o correr do tempo. 

A geração de conhecimentos cientificos é 
importante da estratégia de modernização. Este instrumento é mais 

instrumento 
eficaz na 

medi da em Que 
lização pelos 

se encurta o tempo entre a produção de conhecimentos e sua uti -• 
produtores rurais e, também, se aumenta o coeficiente de util i -

zação dos conhecimentos gerados. 

A redução do tempo de adoção e o aumento do coeficien
te de utilização dependem, em parte, da capacidade da pesquisa em definir tõ -
picos de investigação a partir dos problemas dos agricultores e. a cada passo 
da execução do trabalho, não perder de vista o produtor rural. Isso é, por ou -
tro lado, função da visão global da exploração (ou explorações) envolvida (s) 
que o pesquisador tiver. Esta visão global possibilita determinar os reais 
pontos de estrangulamento e, por conseguinte, dã elementos para se concentrar 
a ação da pesquisa em problemas relevantes. 

quisa 
Na seção que se segue, discutir-se-ã um modelo de pes 

que tem, como pressuposto, uma visão global da exploração envolvida.Con --vem, contudo, salientar que o modelo não prescinde da criatividade do pesqui 
sador. 

2. OS MODELOS DE PESQUISA - ANAL1TICO E EM SISTEMA 
• 5 7 " 7 

-geraçao O metodo cientifico. principal instrumento de 
de conhecimentos, compõe-se de anãlise e sintese e é um processo circular. Par -
te das observações, quando a anãlise se inicaia. procurando isolar os . elemen , -
tos essenciais para composição dos fundamentos de uma teoria. Estes elemen -



tos são sintetizados nun conjunto de principios fundamentais - ou seja, abs -
traem-se os elementos essenciais que servirão de , base à teoria. Segue-se a fa -
se dedutiva, quando se procura explorar as consequências dos principios bãs~ 

coso Esta fase ê cognominada de Desenvolvimento da Teoria. No processo de d~ 

dução os eventos são preditos. Retorna-se, em seguida, às observações, com a 
finalidade de verificar se as predições feitas estão corretas. (Veja Oscar 
Kempthorne: The Design and Analysis of Experiments, p.2) 

Predições de 
novos eventos 

Observações 

Desenvolvimento 
da teoria. 

Abstração dos elementos 
essenciais que servirão 
de base ã teori a 

O esquema acima traduz o anseio das ciências. Algumas, 
entretanto, não foram capazes de completar o ciclo. Poucas sairam da fase de 
observação, quando se desenvolve o sistema c1assificatõrio (fi1ing system) que 
ê básico às - -demais fases. Outras, mais afortunadas, ja completaram o ciclo va -
rias 'vezes e, por isto, deram origem a inúmeras teorias, as mais recentes ten -
do as anteriores como casos particulares. Tal ê, por exemplo, o caso da fisi -
ca. Não ê, entretanto, necessário que o ciclo seja completado a fim de se ob -
terem conhecimentos úteis. Na realidade, enquanto alguns pesquisadores estio 
procurando desenvolver as "fases", outros utilizam os conhecimentos que fluem 
deste esforço para a geração de modelos experimentais e criação de novas tec -
no10gias. 

D método cientifico ê uma sucessão de fases de ari1; 
se e sintese. Comporta, portanto, uma visão global do prob1 
participação em elementos mais simples (ani1ise) que serão 

. -
(sTntese)e uma 

investigados. Os 
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resultados obtidos serão "sintetizados", dando origem a novas teorias ou, en 
~ 

tão, não são capazes de negar as teorias existentes. Este processo continua in 

definidamente. 

r fácil, portanto, compreender Que os modelos de pes 

quisa em sistema e analltico não têm vida independente. Um necessita do outro 
e, portanto, um não exclui o outro. Não existe, portanto, um modelo de pes
quisa em sistema e um modelo de pesquisa analitico. Existe, isto sim, uma fa
se de sintese - onde ê necessário ter-se uma visão do sistema e uma fase de 
análise, Quando o sistema ê Quebrado nos seus elementos essenciais, e estes 
investigados. Alternam-se, portanto, a visão global e a das partes, numa s~ 

Quencia infinita e, por vezes, dificil de ser caracterizada. Não existe, po~ 

tanto antinomia pesquisa em sistema versus pesquisa analitica . 
• 

o modelo de pesquisa seguido, com o advento do metodo 
cientifico e seu continuo aperfeiçoamento, contempla, portanto, a seQuencia • 

de sintese (quando o problema e formulado e em Que nivel de agregação). O pon .... 
to inicial e o sistema de produção que os agricultores praticam ou podem pra .... 
ticar ou determinada praga ou doença? ~ seção seguinte procurarã responder e~ 
ta Questão bem como a que lhe e relacionada - Qual e ponto terminal? Os resu! 
tados parciais ou sistemas sintetizados a partir dos resultados parciais e 
Que podem ser prontamente usados pelos produtores? 

Convem deixar claro, antes de responder às questões pos .... 
tas acima, Que existe uma ãrea de pesquisa em sistema. Tal ãrea diz respe! 
to ao esforço de gerar conhecimentos que permitem aperfeiçoar a metodologia ' 
de elaboração de sistema. Esta ãrea de conhecimento constitui hoje uma disci .... 
plina independente, conhecida por Anãlise de Sistema ou nomes semelhantes 
(não existe uniformidade de terminologia). r interessante anotar que os meto 
dos de pesquisa empregados nesta ãrea são analiticos e Que a seQuência anãli 
se e sintese estã tambem presente neste campo de investigação. 

3. O PAPEL DA IDrIA DE SISTEMA NA ESCOLHA DE PROBLEMAS DE PESQUISA 

Afirmou-se que a escolha de um problema de pesquisa 
... 
e 

uma sintese, visto representar, em ultima instância, um esforço de abstrair 
de uma realidade complexa determinados elementos que constituirão ~bjeto de 



investigação. Na realidade, a dificuldade maior está com o nive1 de abstração 
que, tradicionalmente, tem sido influenciado (ou ãs vezes somente influencia
do) pelo campo de especialização do cientista. Este nive1 de abstração cost~ 

ma estar relacionado com uma doença, determinada praga, melhoramentos gené
ticos, fertilidade de solos, práticas culturais, etc. No caso da EMBRAPA, cu -
ja missão é aumentar a produtividade da agricultura, torna-se aconselhável um 
nlve1 mais agregado de definição de problemas de pesquisa e, a partir deste 
nive1, caminhar' para problemas mais especificos que, necessariamente estarão em 
linha com os interesses dos cientistas que compõem as equipes mu1tidiscip1ina -
res. A razão deste procedimento é que a Empresa esta interessada em ter e1~ 

vada produtividade do trabalho que significa grande produção de conhecimen -
tos cientificos, com alto nive1 de utilização pelos agricultores, dentro de 
um espaço de tempo relativamente curto entre a geração e a incorporação em 
tecnologias rentãveis. 

Os conhecimentos gerados deverão ser incorporados aos 
siStemas de produção postos em prática pelos' produtores. [, então, natural ter 
como nlve1 inicial de agregação o sistema de produção e a partir dai, partir 
para nlve1 de especificidade mais conveniente, tendo-se em vista a solução 
dos problemas que limitam o crescimento da produtividade. [ claro que este 
procedimento aumentará a probabilidade que o Universo de Conhecimento dê ori -
gem a um maior número de sistemas de produção relevantes aos agricu1tores,pos -
to que foi gerado partindo-se de uma idéia mais global do processo de produ-
-çao. 

Um ponto inicial de abordagem são os sistemas de produ -• 

ção em uso na atualidade. A sua descrição tornará claro os pontos de estran -
gu1amento que entravam o aumento de produtividade e que, portanto, 
ser removidos pela pesquisa. Não é, contudo, aconselhável ter os 

deverão 
sistemas 

em 'uso como único elemento de informação. Esforços devem ser feitos no senti -
do de prever sistemas que poderão ,estar em uso, tendo em vista a evolução da 
conjuntura econômica brasileira e internacional e problemas de pesquisa deve 
rão ser derivados dos mesmos. Se isto não for feito, a pesquisa correrá 
co de não ser relevante num ambiente, como o do Brasil, onde o dinamismo 
economia é a regra. [ claro que a alocação de recursos necessita ser bem 
1anceada, de modo a contemplar adequadamente os sistemas de produção que 
presentam avanços menores em relação aos ousados e mais audaciosos. 

-
• 

rlS -
da 
ba -
re -
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Corre-se o risco. quando se utiliza do termo sistema 
de produção. em dar a idéia de que a sua descrição seja algo tão complicado 
que esteja fora do alcance de um pesquisador não especializado em Sistemolo
~. Na realidade. hã possibilidade de complicar a descrição tanto quanto se 
desejar. Na fase inicial que se vive. esta sofisticação é desnecessãria e mes -
mo desaconselhãvel. posto que tornaria o instrumento inacessivel aos pesquisa -
dores. Uma descrição que nomeie as variãveis relevantes e mostre o interrela -
cionamento das mesmas. através de diagramas. jã é suficiente. Na maioria dos 
casos. este diagrama jã tornarã patente os problemas relevantes e indicarã o 
caminho para a pesquisa multidisciplinar. Por outro lado. ã" medida que experl 
ência for adquirida. técnicos especialistas em "sistemologia" se juntarão 
equipes multidisciplinares e cuidarão. então. de prover descrições mais 
boradas dos sistemas de produção que servirão de base para os projetos de 

-as 
ela -
pe~ 

" 

quisa. 

A execução dos subprojetos de pesquisas. mesmo partin
do de uma idéia mais global. darã origem a conhecimentos parciais. Esta é uma 
fatalidade de toda a pesquisa analitica e. infelizmente. a mente humana. no 
estãgio atual de conhecimentos. não sabe desvendar os segredos da natureza de 
outra maneira. Obtidos estes conhecimentos. a tarefa não estã terminada. Res . -
ta ordenã-los em sistemas de produção. testar os mesmos e. depois. por inter -
medio da Assistência Técnica. difundilos entre os agricultores. Diagramatica 
mente. a sequência estã representada abaixo. 

Realidade 

I 

Sistemas de 
Produção 

Atual 

Novos 
Sistemas de 
Produção 

Sub projetos 
de 

Pesquisa 

Testes dos 
Sistemas 

Conhecimen 
tos Parei':" 
ais 

fusão en 
tre os Agri 
cul tores -

-

I:: õbvio que muitos resultados parciais de pesquisa' po 
-

dem ser divulgados para os agricultores antes da sintese do sistema. Tal oeor -
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rerã quando os novos conhecimentos se encaixarem adequadamente nos sistemas 
em uso. Na realidade. o que se faz e substituir uma peça de um sistema em uso 
por outra de melhor qualidade e que nela se ajusta corretamente. Não se deve 
perder de vista que as chances desta ocorrência são elevadas. Mas. por outro 
lado. um pequeno exercicio deve ser feito visando apurar como o encaixe se d! 
rã. Na maioria das vezes. 
gricultores e suficiente. 

uma discussão entre cientistas. extensionistas e a -

A abordagem acima indicou que. em linhas. o modelo que 
se propõe e essencialmente o mesmo que vem sendo seguido desde o advento da 
pesquisa cientifica. No caso especifico da EMBRAPA. varia o nivel de defini -
ção do problema - 'a nivel de sistemas de produção e a partir dos resultados I 

parciais obtidos; verifica-se a sintetização de sistemas de produção que são 
testados antes de serem difundidos aos agricultores. sem se impedir, contudo, 
que determinados resultados sejam diretamente disseminados. 

4. SISTEMAS DE PROpUÇAo BIOLOGICAS NA AGRICULTURA 

A produção agricola tem como caracteristica fundamen -
tal a existência de um transformador, dotado de vida - planta ou animal, que 
transforma energia em produto. A produtividade que se obtêm ê, em larga esca 

. -
la, função das condições ambientais nas quais o transformador realiza o seu 
trabalho. O homem pode modificar estas condições ambientais, mas estã sujeito 
- - - -as restriçoes economicas e, tambpem, as ditadas pela natureza, como o clima, 
regime de chuvas, etc. sobre o que, em muitos casos, pode exercer pequeno con -
trole. 

O objetivo do produtor ê o lucro. Por esta razão, a re 
-' -

lação de preço entre produto e insumo dita, em geral, as condições que serão 
criadas para o transformador. Dentro da amplitude de manobra que as variáveis 
econômicas permitem, não resta, entretanto, dúvida de que a ação do agricul -
tor visa criar condiçôes favoráveis às diversas fases da vida do tra I 

dor. Em outras palavras, dadas a~ ~ondições econômicas e o transformador, e -
xiste um conjunto de insumos que torna a produtividade, do ponto de vista eco -
nômico mãxima. Neste sentido, o trnasformador e as variáveis econômicas e so -
ciais têm caráter dominante. São influentes para as decisões que serão toma -
das no que diz respeito às demais variáveis. No caso de plantas, tal ê o caso 
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do preparo do solo. niveis de fertilização. tratos culturais. colheita. 
zenamento. etc. No que diz respeito aos animais. e o manejo. pastagens. 
mentação suplementar. estabu1ação. etc. 

arma -
ali -

As variãveis econõmicas e sociais. por outro lado. in -
f1uencia na escolha do transformador. A pesquisa tende a produzir transforma-
dores capazes de vencer as restrições impostas pelo ambiente econômico e natu -
ra1. Quando o trabalho se torna escasso. as plantas são"desenhadas" de modo 
a facilitar a colheita e outras operações mecânicas. A queda de preços dos 
fertilizantes levou ã busca de plantas com alta capacidade de resposta. -Inu -
meros outros exemplos poderiam ser citados nesta direção. Esquematicamente. a 
geraçâo de conhecimentos pode ser expressa como se segue: 

o : 
.Sôc10-econom1co 
Fatores natura 

Produção do 
Trans formador 

ambiente: 
o-econômico 

Fatores naturai 

• 

Outras fas 
no processo Produção 

Desta forma. o meio ambiente determina as pesquisas de 
melhoramento visando a obtenção do transformador. O transformador (existente 
u planejado para existir) e o meio ambiente determinam as pesquisas que se -
r~o feitas visando a prover condições adequadas para o transformador. 

A colocação do meio ambiente em duas posiçôes. no grã -
fico acima, visa, outrossim. ind1car a continua realimentação de informações 
que existe. visto que os problemas que aparecem na produção. em fases. ref1e 

-
tem-se nas condições sócio-econômicas e o ciclo recomeça. 

A sequencia acima dã uma ideia dos fundamentos de um 



sistema biológico na agricultura, mas, por ser muito geral, não é de muita! 
juda na f o l'''iJ 1 ação de projetos de pesquisa. Far-se-ã uma particularização da 
mesma. Para facilitar a compreensão, os exemplos dados aparecem numa 
simplificada, mas contém os elementos essenciais para a construção de 
los mais completos. Outro aspecto a ressaltar é sobre os lndices de 

muito 
mode -

produti -
dade que, preferivelmente, devem ser formulados em termos de produtividade fl . -
sica, visto ser esta diretamente relacionada com o transformador e, portant~ 
não apresenta maiores dificuldades de compreensão. Esta formulação requer,no 
entanto, alguns cuidados adicionais. Determinada produtividade fisica pode 
ser antieconómica. Por esta razão, é necessário verificar se os indices de 
produtividade propostos suportam o teste econômico. O método a seguir é o 
de propor um indice de produtividade fisica coerente com os conhecimentos e -
xistentes e que se almeja obter e, em seguida. fazer um teste, a priori. 
fiq de verificar a economicidade do mesmo. Se o teste falhar, propõe-se 

a 
ou -

tro lndice e, por tentativa e erro, chegar-se-á, finalmente. a uma solução 
de compromisso entre o que os pesquisadores desejam e o que é economicamente 
posslvel. 

E costume enunciar os indices de produtividade em ter -
mos de uma medida, uma razão entre duas variáveis, como por exemplo, produ -
ção/hectare. Na realidade é melhor fazê-lo em termos de um intervalo como, 
por exemplo, entre 3000 kg/ha e 5000 kg/ha. Este intervalo estã relacionado 
com o transformador. O mlnimo refere-se às condições menos satisfatórias nos 
quais o transformador ainda produz economicamente e o máximo diz respeito as 
"melhores condições", dadas as restrições econômicas. 

O caso das culturas 

A cultura do milho será tomada como exemplo. Existe 
uma região em que a análise do meio ambiente mostrou ter as seguintes carac
terlsticas: é próximo de grandes centros consumidores, com o preço da terra 
elevada e, portanto, esta deve ser usada intensivamente. No caso de uma úni -
ca cultura, como se supõe neste exemplo, o uso intensivo da terra é sinônimo 
de elevado rendimento por hectare, no intervalo entre 5000-7000 kg/hectare.A 
mão de obra é escassa e cara e os agricultores maiores cultivam área que jus -
tifica a mecanização. Existe também a possibilidade de organizar um sistema 
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de arrendamento de máquinas, por intermedio de firmas particulares ou coopera
tivas, que permite aos pequenos cultivadores de milho mecanizar sua produção, 

usando equipamento de maior porte. 

O objetivo da pesquisa, nesta região, e produzir um 
sistema de produção, onde a mecani zação estarã presente, e que pretende prod~ 

zir entre 5000 e 7000 kg/hectare . E claro que este objetivo foi determinado pe 
los pesquisadores, depois de examinar a descrição do meio ambiente. Admite-se, 
implicitamente, que se a cultura de milho não atingir aquela produtividade não 
se justifica economicamente e, tambem, dado o estãgio das "artes", esta produ -
tividade e biologicamente viãvel, embora conhecimentos que a viabilizarão pr! 
cisem ser ainda gerados. • 

Esta decisão implica imediatamente no segundo passo. Os 
pesquisadores wxaminarão o transformador - os cultivares de milho existentes. 
Pode ocorrer que jã existam hibridos ou sinteticos com as qualidades desejadas 
- em condições de ser mecanizadas e resistentes a doenças existentes e com ca . . -
pacidade potencial para atingir a meta proposta. Se isto não ocorrer, a equi -
pe multidisciplinar terã que desenhar planta c:·m as caracteristicas desejadas 
e, obrigatoriamente, um projeto de pesquisa serã relacionado com o trabalho de 
melhoramento. Uma situação mais realistica foge ã dicotomia "existe e não exis 
te". Na maioria dos casos existe o sintetico ou milho hibrido com algumas 
caracteristicas requeridas e que necessita ser aperfeiçoado. Desta forma, 

• 

por exceção, o trabalho de melhoramento não estarã presente. 

das 
-so 

Vem agora o terceiro passo. Conhecidas as caracteristi
cas do transformador, suas exigencias e deficiencias (inevitãveis pelo traba -
lho de melhoramento), a equipe multidisciplinar volta para o meio ambiente 

, 
onde o cultivo do milho se farão Aspectos como pragas e doenças, controle de 
invasoras, fertilização, colheita e armazenagem, comercialização da produção 

- -serao entao, considerados, sem perder de vista a meta proposta. 

Desta forma, a partir da sintese que foi expressa num 
• 

Tndice de produtividade, quebrou-se o problema em partes e estas deram origem 
a vários subprojetos de pesquisa que serão executados. Embora se haja meneio -
nado tres pass :s, não necessitam ser transpostos um apõs o outro. Na prãtica 
tudo se darã simultaneamente, mas sem perder de vista o carãter dominante do 
transformador. 



. 
A execução dos subprojetos de pesquisa, como jã se dis .... 

se, darã origem a resultados parciais e, a partir destes, e possivel a mont~ 

gem de vãrios sistemas de produção, que evidentemente, terão perfomance esti~ 
da entre 5000 - 7000 kg/ha. O passo seguinte e o teste destes sistemas nas co~ 
dições de fazenda a fim de se verificar se realmente atingem os objetivos pr~ 

vistos. Os sistemas que vencerem o teste serão divulgados. Como jã se disse , 
os resultados parciais podem ser divulgados, desde que se encaixem adequadame~ 
te nos sistemas de produção em uso. O diagrama que se segue sintetiza e compl~ 
ta o pensamento exposto ate aqui. 

No esquema apresentado a seguir aparecem as seguintes 

situações: 

Situação A - O objetivo é definido. 

Situação B - Decide o tipo de transformador. Instrumento: Melhoramento. 

Situação C - Dois quadrados - Pesquisa-se aspectos do meio ambiente no qual o 
transformador desenvolverã seu trabalho. E importante notar que 
subprojetos de pesquisa são de duas naturezas; 
tudo das interações, ora pontos isolados. 

Situação D - Aparecem os Resultados Parciais que permitem, 
zar a população de sistemas que é compativel 
tos gerados. 

ora enfatizam o es 

decerto, caracteri-
com os conhecimen 

Situação E - Dos Resultados Parciais (que caracterizam a população de sistema) 
extrae-se uma amostra de sistemas que serão testados em condições 
de fazenda, antes de ser divulgados. Como jã se salientou os Re .... 
sultados Parciais, em certas circunstâncias podem ser diretamen-
te divulgados. 

O exemplo dado parte de uma situação onde a tecnologia 
desenvolvida necessita ser sofisticada, visto que o rendimento por hectare 

.. 
e 

• 

elevado. D esquema, entretanto, aplica-se em outras situações. Convem salien .... 
tar que se partiu da premissa de que apenas um transformador e o ideal. Na prâ .... 
tica haverâ vários (diferentes hibridos e variedades sintéticas) que ' precisam 

. 

ser testados. Equivale isto a repetir o esquema para cada transformador, omi .... 
tindo-se as partes cuja a interação com o transformador é sabidamente pequena. 
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No caso em que o milho é cultivado em consorciação com 
outra cultura - como o milho e feijão - , o esquema parte de dois transforma
dores, um atingindo com o outro. A estratégia é a de obter o mãximo de produ -
ção conjunta e isolada. 

Quando o milho é cultivado com outras culturas, compe -
tindo por recursos escassos como a terra e trabalho, a situação se complica.E 
interessante notar que, em certos casos, esta cultura tem papel dominante e 
as demais lhe são condicionadas. Neste caso, o esquema anterior ainda se apli -. -ca, com aproxlmaçao. 

o teste de sistema implica que se vai verificar a per -
fomance do conjunto de prâticas que compõem O sistema. Deseja-se conhecer,nas 
condições de fazenda (quando em estação experimental, simulam-se condições de 
fazenda), a distribuição de probabilidade dos parâmetros que compõem o siste -
ma e, a partir destas informações e de outras que fluem do mundo externo (pr! 
ços, por exemplo), a rentabilidade econõmica de cada sistema a fim de poder 
compará-los. Na fase de montagem dos sistemas, técnicas de simulação poderão 
ajudar a eliminar certos sistemas, reduzindo, assim, o dispéndio de dinheiro 
com os tes tes. 

o caso dos animais 

No caso de bovinos, carneiro e ovinos, o sistema . se 
compõe, na realidade, de dois subsistemas biológicos: as pastagens e os ani

mais. Aquele subsistema fornece insumo para este. O objetivo final e algum in -
dice de produtividade animal que implica em objetivo definido para pastagem. 
Desta forma, o subsistema pastagem necessita ter performance em linha com os 
resultados que se querem alcançar com o subsistema animal. Sem entrar em deta -
lhes, visto que uma apresentação grãfica dos dois subsistemas excede em com 
pl i cações os objeti vos 
te simplificado. 

• 

deste trabalho, segue, abaixo, um esquema 
-

t remendamen -

357 



• • Objetivos : Indl 
Meio ... ces de produtivj · ,mbtente 

dade animal 

Transformldor 
animal 

± 
Demais fases 

Objetivo. para 
IS pastagens .., 

I tê? Transformador •• 
• vegetais 

~ 
Oemals fases 
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PROCESSO m: GERAÇIIO m: COIHEClMEIfTOS 

NA EMBRAPA* 

Elfseu R!ilerto de Andrade A 

* A maioria das idéias discutidas neste trabalho vem sendo ventiladas em 
discussões informais, desde a criação da EMBRAPA. O esboço feito cons
titui-se, principalmente, na sistematização das mesmas, dentro do qua -
dro de referencia do métodos cientifico. Elaborado em abril de 1974 • 

• 





J)E OERAÇAO DE CONHECIMENTOS 
NA OIIRAPA(*) 

o pr_ de gotaçlo de conheclmenlDl com
por t. duu QltegDrl .. de peoqul .. que • "lecionem 
IIItI'eltamentl. O. um I.do, IIU • p.oqul ... 0~1· 
vindo IVlAÇ.r I cllncll ... tbk:u .xperlilbental .. 
SIo InvwllgIçaeI quo procurem _ .. hlp6_ 
formul.dll com beM ne oonjunçlo di '*"11 co .... 
rlllkhtfl . anullndo. OI rI...,h,do. doi taotwl, • ,.. 
fonnulaçlo di '*>fI. '. _ cer1D. CllO •••• lIbor.· 
çIo de teorl ... iII<neU .... Ou •• ntlo • • ° Ir.bllho 
que ti ... como flnelldlde cri" • noformullr gc,,1· 
cas IlCperhttlntal., .,rglndo, peJo ,"orço f.lto, ~ 
"". modIlot de .",cuçlo de pUQUiII. ~ um bc.t .. 
IXlmpSo do .... ndo C8IO o cte.nvolvlliL.n1D di ...... 
dllot ex"",lmenul •• fundlmentodo. no concellO di ' 
11,""" ..... Ikn~ dll derl.Id., .. qull. to...", 
dlltnvolvldM Im tlmpal ,'Clntn. 

A IlOrll di .. oluçlo cIIu origem. In<."",," hl· 
PÔtell', • um ttforço enorme v,,,, .ndo dllfJ ,ncU· 
do .• I .. ndo • tllU·las. O mamo 'U IOOnlaC Indo. 
por IXI",plo, com • tIOrl. d, reletJvldtd •• no campo 
d. flIICI ••• tlOrll do conlUmldor, no cempo de '0'> 
nomll. 

O. outro lido encontra·. o tllbllho IJCperllibln· 
UlI, que • fundamente no •• oque di oonheclml"tu 
.cumule,*, I nos liIochk>l ulitcntn.. A .,.-tlr ct.I, 
procura ger_ tecnologias competlth, •• em rtll;'o 
.. que • prlllc.m etu.lm.ntl, crl.ndo·., •• Im. con· 
dlQ!lu p", ° eumenlO de produtlvldlde dlegrlcultu· 
". O. ui m.neI ..... p.oqullu dnu Cltegorl. u .. m 
como InoumOl ot conheclmenlO' proporclonldo. pell 
prlm.lrI "'I. de Invwtig.çlIo .. Num. IIngulglm m .. 
no. _lIlIzId., dlr· ... que li pelqul ... d .. u gru. 
po produzem o. Ingrldl.ntll ... rec.lu. (modelo.,. 
lu d, naundl cateiOr1e llCOlhliil n rlelltes, ,...11· 
z_ ''''''mII edtptlçll .. o ... xocutam. obtlndo. co· 
mo rllUlUdo. li no ... tec:nologl ... _Im dlfundldtl 
.nlr. egrlcultom • firm .. , quo proc:e .. m • produçlo 
egr(col. I produzem. comerel,Hum OI In..,lhO., UM, 

dot pel. egrlcultu ... 
T.ndo·. como .Ilcerce .... du. Qllegorl .. , • 

poIIr .. 1 ol'll'nlur o t"bllho d .. Inllltui95n de pll 
qui., di fonn. que um grupo do InllltulQlllI '1pIC1.· 
IIz ... ne prlmol .... o outro. n ... gundo. 

O primeiro grupo de Inllltuiç6l ... ri. f,,,m.1Io 
pelll unl"lI'ldldw • f.culdlde. de cl'ncll. egr'rll., 
li qu.l ... dedlcarllm p"ponde .. ntlm.ntl ai p.oqu~ 
•• que tem oomo flnelldlde O progrtllO d. cl'ncll. 
• crlaçlo de navll t6c:nlClI 1."",lmlnul .. Clblrl.m 

c·~ A me60riI dIIleMl_ dllC.,tldll MS. nb.lho WhI undo 
vw.dllda em dllCUl'a.. Informei., di ... cr!';1o di 

EMBRAPA. O a.baço ,.110 CCMnltul ... prlnd~ltfl.n.,. 

C"I Talco do ACAR. _'ando ... tçot • EMBAAPA. 

EI'-<I Rób" 111 <» A. AI_ (., 

.. d.",,11 Instltuiçlllel .. puqulu. di IlQUnd. Cite
gari • . Eota di\l11Io de tr.bllho. nIo 
• rlgidL O.p.m1.'1CIo dai clrcunllAnc:lIl. UnlO li 
uni ... lid.d. • de cltncillegr"'" pode 
rio f."r peequl ... di IlQUndo CltlgDrl., como .. 
outr" Instltui95n podorlo dedica- peru 110 tempo. 

di primei" CItIIIOrll. 
•• irtt. no Itl_"lo telm. eugorlllo, umo 

tlndlnc:1 •• 'Ip.cllllzaçto. nIo • 10""',," .Indo, de 
minei .. cl .... lnequlvoc •• dlcl.,.. quo 1 .. _ li di· 
...... Inotltui9~ .. de pelqUl .... '1pIC1l11z .. IIU. pro
"'_ .. " oomo oonIIqOlncJl, • obter rndl.,.1 de efl· 
cllncl. mil •• 1.,. doi. 

o. Sistema F .... I • EIUduII de 
Paqul_ • I ElPlCilliuçlo Especial 

OUIrO problllTll que •• pu"ntl • o d. 'lplcl • . 
IInçlo aplcial. ou aJI. como orpnlzu o trlbalho 
di EMBRAPA • do Slst.m. EItadUlI. di modo. op. 
tlmiur •• flcltnclllnllltuclonel. 

COm.ç"· ... pel. di ....... do 1Ign1f1c.do d. 
pr.-.ça di EMBRAPA nos &tIdoI. O. InIcio. con· 
"111 doi ... cllro, nIo ClbI a Empr_ ...umlr li r ... 
ponllbllldldel que OI IIUdot tlm ne oonduçlo d. 
pllqulu Igtoplcu'rll. Em dlcorrlncl8 dnta prlncl. 
pio, • Empr_ dntmplnhl doi. p.p'" fundem.". 
Ui" O. um I.do. Clbt-lhI um conjunlD di .ça .. com 
o obj.tl.o preclpuo di crllr • d ... n""I ... o .11I.m. 
.."du.1 de peoqul .... ou •• ntlo. fortel.cor o .Iotam. 
..III.nu. Como •• ltulÇlo dot .. t'dol. no qUI r .. · 
pelu • p.equl., 6 multo het.rogt_ •• Iltrlltgll 
eproprledl par. dI .. n""I."1I precl .. conlÍde"r m. 
filO. H' m.IIo •• como o. 1«.IIZldo. no Cenlro-Sul 
do P"'. ~ .mldurlcldot per. fundam.nUr o lirtemt 
"udUlI .m EMPRESAS quI tem. EMBRAPA como 
modelo. com .1. mio d .. ldemlntl.rtlculld ... NI .. 
U c_, • IItrlttgll indiciei •• opollr • crl.çlo Im .. 
dl.u dutll empr_., denlrO de moldu quo ftelll· 
tlm •• rtk:l.·l.çlo com • EMBRAPA. H', por outro 
I.do, m.dot qUI nlo tem trldlçlo di p.lqul .... no 
Clmpo di egropecu'rla, ou •• ntlo. que nlo dlopG.m 
d. roeurlO ... flcl.nlal. Num. litu.çlo dlltll •• Em· 
pr_ t ... que .mpor .. , com Inlcllll ... '1pICIIII •• 
p.oqul .. IItIdUlI. Mo', .mp ... ·1I denlro do prlncl· 
pio di que nlo ClbI a EMBRAPA .1I.lIr .... opon· 
.. bllldldw d .. w 111.Il00 no Qlmpo d. ploqul. egro· 
p,cu'rl •. Serl. Intl ..... nu cri., O .llIIm • . lItIdu.1 
com Clrect .. lsti.,.. ui. que ..... gu ......... , .. o· 
luçlo par. emp .... IrtIdu.1. No InIcio ... ri •• "lould. 
a EMBRAPA • domln'ncl. do 111IIm •• OI" termo. d. 
riamo. *nico. • flnencelro.. Com o cor ... do • 
• nol ... u domin'ncl. diminuir I. grldetl .. montl. 'U· 
m.nt.ndo· .... respon .. bllldld .. do lItIdo "6 IUn· 
glr um ".,nto Im qUI li justifique. crlaçlo d. "Em· 
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presa ErtJodual'·. A oçlo di EMBRAPA de.nroll ". 
assim , em dois planos : I~ ... ndo o "Simma Eau
dual" , execut .... em conjunto com este. pllqul •• 
que visem I duuwotv .. tecnologias alternativa. per. 
OI egrh:Utf.Oi as.. O outro, o mlis important., obietiv. 
_flr I ... oluçõo do "Slsteml Estldull" plrl EM· 
PRESA ESTADUAL. 

Outro plpIl 6 nlllCionldo com OI "Centro. de 
Pesquiu". ~ connituem o InstrUmento b6sico di 
ex. ouçlo dlnltl de pl"",ISI di Empre • . Tendo·. 
como bise as pttoridldes llICionl is • • nac •• kI.s. de 
concenb oçlo de esf,,"'ÇOI. t o I.to de quo • molorit 
dos rnu"pdos d. pnqulsu tem .. lidada qUI uftr. 
paaa as fronteiru · -.:tuall, I Empreu pode alar 
cenlnbOSM de ~k.-Uisal especializados "por produto" ou 
"por recuno", os quais, evidentemente, teri;) qUI t .. 

tar 10000lizados em alguns •• udos. !: pau(vel, por 
e.xemp'o, haver centrol para • adtur. do milho, f.i-

jlo. 1010 . trigo. plrt glda de cortt. de IIlt • . 11>:. NI 
..... di dsrln-'Iolv lmento de r.curtO., centro de cw
ridos . de ogr lcultufl toml-6ridl. de trópico. "mlilo •• 
tU:. 

Em virtude di .Irvlda concantrnçlt) di rlwrlOl 

t'",loos • IlnI_IrOl. OI centrOl podIrlo dedicar .. *' pllquisa quo OSCIplm •• poulbilld,du IlnI_l· 
fi. do ..... do.; quinto" qut .nIo dentro cIu posoj. 
billdedfl financeira. dos m.a"os. fomHIF aJbI'dIOl. 
tanto nI tlabo,sç'D. como nI condvçlct de proJ.tot 
que enlvtflm nI linho de "" "IIUzoçlo do. conlrOL 
O"tIi form., o ·"Sllta"'. E .... ckJ.l" .rticullr· ... .. 
tr.i~ii1.nte com os "C.ntro. de P.lqul.'· nu .... .. 
de espeellllnç'o doi m.ItT'IO., li qual. podaih .star 
rtllCionodlS com produtot ou com _Ivlmento 
de r.c:unol. 

O modelo Inrtltueionol qut • dllcutlu lU oqul 
t.m • segu inte repre.ntaçlo gr6tlca : 

MODELO INSTITUCIONAL 

Execuçlo d. PesquiSl 
CENTRO 

linho de OSIlocitllzoçlo: 
Produto -------........ 

EMBRAPA 

.. 

Execuçlo d. Paquiu 
CENTRO 

llnh. d. especlallllçlo: 
Oesenvofvimento de racxuno 

Slsttm. EstadUlI 

Eu cuçlo da Posqu I .. 

Dentro d_ ordem de 1d61 ••• o conceito di prio· 
rldade •• nlvll de EMBRAPA. tom dUI' dlmenlG .. : 
o primeiro diz mpolto • um grupo de proJeto. que 
pode ser ex.cutado pll. EMBRAPA, em conjunto 
com o "Slstemo E.tadu.I". ~ Obvio qUI este. projl' 
to. enio intlmom.nte rellClonado. com as linha de 
espoelell .. çIo do. centro.; I outra diz respeito lOt 

projeto. ruja execuçlo I EmprtSl del.gor' Inteire· 
mente 110 Sitiemo EstadUII, intagr.ndo til grupo de 
projetos, aqueles que. juatificam apenai Im termo. 
de prioridade. estaduol •. 

N. op.reclonlllzoçlo d .... Id6l1l, 6 convonlen· 
tt nIo perd.r de vim "' orlgen. e I .'.oluçlo do "Si .. 
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temi Federll de Pesquisa", bem como .... e Inleull· 
çIo 10 longo de hisUlrll, com o "Slrt,",1 Estadual". 

Em termOl de 1eg1.llçIo, o SI.te"'" Federei nos
ceu centrtllzado .... olulu por. um ctntrlUImO olndo 
mllor. Em termOl de oplrocionoUzoçl., SlJI por I.ltI 
de poder ou por terem lido reconhecida I. incon .. 
nilncit. de um ctntrlUsmo IX_sivo. o Slrtema F .. 
de,,1 plrmltlu qUt "' unldld .. di p.squISl' go ..... m 
de lutonomll. om oortos CllOI. ItI eXlgtredo. Por OI

te motivo. I EMBRAPA. qui. em termo. de legl.1e
çlo, representou um. qu.br. com o Plludo, vem 
sendo 9brlgedl • centr.Uzlr o .. lo, a fim de recupo· 
rar o podar • o control. do procetlO di pesquisa " 



• 

I partir dai. caminhO< pIA uml dalClntrllluçlo quo 
.. • justl 10 mod.lo polfllco brllllllro • I ... Im con· 
ti • no'lI het.roglneldad. regloMI. 

A .rtlculaçlo com o Slstlm. E.taduII dou· .. 10 
llbor d. luto pelo prestigio JuntD .. lonta. do podar 
do Ertldo. Mndo IIUI repr •• lntad .. pel •• lutorldl
dn I pel •• camada. mil •• bunda. di popullç'o ruo 
ral. Por 1st. rulo. nIo 101 POII/v.1 uma compoolçlo 
dI trIbolho .m quo cada slltImI .. dedica, .. I .lgun. 
produto. I nIo • outro .. Anles. pelo contr.rlo. o. 
doi. ,Irtem. primaram por .loeIr racursol" cultura. 
Importanles •• m vlrtudl d. ar Im • maneira Indica· 
da para competir por prlll/glo Junto 10' grupo. qUI 
ropr.antlm o podor pol/tlco. econllmlco. Raoultou. 
dlSt. Ilpo da comportamentD. um. lU"nci. da com· 
poolçfo da tr.bolho. nlo .. ndo POII/v.l. por 1110. m.· 
xlmlzar I IIlcltncl. Institucional. Em lI"'po. mel. 
r. cinta. pr.mido. pila f"ta da r.curOI, OI doi, ,I ... 
tlmas. num. mlnorl. do Est.dOl. prlnclpelmento no 
Rio Grande do Sul. procuram aproxlmer·a. mil nIo 
10 ponlo dI lar um.açlo unlflcad • . 

A partir do mudo d. cUcad. dI 60. lavorecldo 
pelo deslnt.r .... das llderlnç.ll InaduII. em rt'IÇ'O 
• agricultura. o Slst.m. Fader.1 v.nceu I compotlçlo 
no m.lorl. do. Estodo. e dominou totolmanta o cen'· 
rio. mil 11m ler lido condlç!lll da .t.nder adequad.· 
m.nte • agricultura. O qUI hoUVI. portantD. foi o da
llpereclmento do Slstam. Est'du.1 .m que o Sim· 
me F.dor.1 pudoua ocupar devidamente O vulo d<l1· 
•• cIo. 

• Area.·Fin. de Pesqui .. 

Nlngulm hesltorl. em con.ldarar • contobllldad •• 
prlsuçlo de cantil I material COilliO f.tores de ..... 
viço ... 'rall·lln. d. Imprtll. S'o Indlsponúv.I •• mil 
por .1 mesmll nlo ... 10 capazu do gerar o produto 
linol. qUI' • lecnologl. n .. mio. dOIagrlcultDr ... AI· 
gume. dOvld .. IUrglrl.m .m ralaçlo • racuroo. hum.· 
,.,. e proc ... m.n\O da dados. J6 que h6 lugar p .... 
pesqulll' nlStll campo •• I' qu.l. Inlar .... m prolun· 
dam.nl •• Empre ... A. dúvld ... volumem·. qUlndo 
conslder.mOl o pl.noj.m.nto •• dlfullo d. tecnologl. 
e flnolmenll chag.mo. 6 're. tknlco-cltnllflca quo 
I. por Ix .. 16nclo •• 'r.l·fim d. Empr .... 

O probllm. rllld. Im quo • Emprl .. _Ito 
ter ume dlvlolo d. tr.balho qu •• Infelizmente. nlo 
pode ... flll •• peno •• luz d. dlcotoml. - " .. da 
,"",iço I 'r .. ·flm. N. m.lorl. do. caoo •• um. dada 
dlviolo do tr.bolho (por exemplo. um dep.rtamonlol 
Istar' ra.llzando fu~ li. Umli enquadranc:to-. no. 
.r ... ·lln ••• outr ... no. 'r ... de arvlço •. A ml"'" 
coill • verdad.lra • respeito do. l6cnlco •. Um filO
pal61ogo. poder' lltor conduzindo um proJ.to ou 
Inlagrar· •• proJelo. "P'"" com • flnalldadl d. com. 
batar doenç .. quo podem ocorrer nOl .xperlmenlo" 
Num c.oo. IItIr' .xacutendo um proJlto d. palqul· 
.... ,., outro. prestondo ... viQol. T.I .contllCe 11m. 
I»m com o Irabolho do v.t .. IMrlo. do economista 

• di todos OI ouvOI.tplclallrta da Emprell . 

O. lar"'" "" .. d<I IBNiQoI" (" .. -melol • "" .. 
11m" 110 b81Unte conlu.,.. por illO .. tDrno d lflcll 
obter ume d.lln lçlo que lacll lt. I orglnizoçlo do 
tr.bolho. I . 10 mlltnO tempo . .. JI sul lclentemente 
cll". Anlll .. ndo .... pesqul .. como um procouo d<I 
prodvç"'. em que .. conooml In.rgll (lnsumo.' • li 
produz .nllvll (produtD di puqul .. ,. l ltO d lootDml. 
- "OI d<I ..",iQoII 'r .. ·l lm - perd<l. Ipor.ntemont •. 
o slgnlflmdo. Na r' lllchc'., toda . nu gi. con~mld • . 
nlo ImporU I origem • • Indlspon""ol • obtenç'o do 
produto flnol. que • dtlto modo. rep ..... nto ume cr i .. 
tollnçfo dos dllerlntn t ipo. d<I onorglo u .. do. no 
..,. I.brlcaçlo. 

Perl ofoitD doua d lsculllo •• conv.n llnt. d ivid ir 
OI InlUmos om doi. grupos: um. qUI Ibr.ngo o . tongl · 
v.l. (pllntll. Inlmel •• I.rtllluntll. 0010 •• m6qulnt •• 
equipemlntOl (.). .tc. : • outro, qUI engloOll OI in
tangl.,.I., 'ipecilhtt.ntJi • Inl.gl. IIIlntal do pesqu l· 
lIdor. par •• qUII nIo .. dl~o do um slstem. do mo· 
dldll Idequodo. 10 d.",.. .... rlo allentor que osto ti · 
po de Ina.gl. func:t.mental ao procetlO de gereç'o 
d<I conheclmentD e. por illO. pode .Jud ... ·no. I .n· 
oontrlr UmII car.cterlllç'o .proprl~ par. o. doi. 
termo. qUI constltu.m o obJ.to do lome em .studo. 

A .""rgl. mentol • gerada por v'rlas lonlll. Num 
projeto da pllqul .... lgumll fonto. 110 dominonte •• 
vloto que com.ndem •• pllcaçlo d •• norgi. d .. outr .. 
font ... AI ,,_ Ilgadll .. do",lnonlll constituem li 
.... 'I.fln. I li dlillli., 'rea. de .rviços. Em outro 
projeto, I Iltu~'o pode reverter-te, transformendo-te 
• 'r .. ·flm Im 'r.-melo 8 vice-versa . 

No proj.to d. pelqui ... v'rlo. Ilpo. do .nergl. 
mental plnicipam como inaJmol. Considere-., por 
eX'IIIplo, um programa de p8Jqulll em gado de corte. 
o qu.1 ... nll .m m.lhoramento gen'tlco • de p.m· 
gens. AI lontes dominonlll podem ... orlund.s dos 
"Plclollrtas dll 'r .. do melhor.mento genltico. pa" 
ug.n .. Plra gerir o produto final, , necesúrlo ,inda 
o consumo do e_gl. do lonlll ligadas • lertllldad. 
dI 1010. control. d<I perlllta •• combot. I doença •• 
contobllldado. recur1C)' hume,.,s. difullo de toe,.,· 
logl •• etc. Todas .. tas tonta •• no ClOO dast. proJ.Io. 
constltu.m. portanto. 'r .. .."elo. prestom ..",Iço •. 
10 importante ter .m mente que o projeto nIo .... 
ellcienl.m.nto .xecutlClo •• nIo houver • partlcl· 
p.ç'o d. 'r .. do IB" Iço •. 

O.ntro dessa conoaltuaçlo d ... parecl • figura 
da 'r .. nobr •• qUI' slnlInlmo de " .. domlnanta. 
ou 'r.·flm. Todll .. fonte. do "Inorgl. mInto I" 
qUI participam no projeto 110 Importanto., visto 
como ... ume talh .... o. r_ltldo •• rlo afetado •. 
10 pertinente .. 1I.ntor que o "P.cl.lIst •• '0 pralflr 
..",Iço •• dispor' da lntorm.~ .. I insplraçlo po aclo· 
li. pare .xecutor I IUI p.lqula. pol •• dlm.nc:t.. , por 
.. u esforço profl"lon.1 I um indicador da 'ra •• on· 
d. dev.m .xistlr probl.mll prlorlúrlo •. No Ixemplo 
citlClo. digamOl que I 'r .. d. fertilidade do 1010 par· 
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ticipe, inicialmente, apenas prestando serviços. Em 
decorrência do trabalho, tendo-se em conta a expio
raç.fo mencionada, alguns problemas de pesquisa 
em fertilidade do solo aparecer lo e o projeto poderé 
ser ampliado, considerando·se a soluçlo dos mesmos. 
Quando isto ocorrer, fenilidade do solo passará 8 ser 
contada como .rea dominante no projeto em apreço. 

Numa fase da vida de uma unidade de pesquisa, 
é posslvel haver alguns departamentos (divis6es ou 
seções) inteiramente dedicados 6 prestaçfo de servi · 
ços, e, com esta capacidade, emprestam colaboraçlo 
indispensável li áreas·fins. Tal pode ocorrer com ai· 
guns 1aborat6rios, com a fertilidade de solos, com 
as .reas de veterinár ia, botânica, planejamento ex· 
perimental, etc. Por outro lado, uma área que é ti· 
picamente de prestaçlo de serviços, como a de con· 
tabilidade, pode conduzir um projeto de pesquisa, 
visando a criar um sistema contábil , adaptado à, 
exigfncias _ da pesquisa. Neste caso, computa-se o 
tempo alocado a este projeto como sendo dedica
do a uma área-fim. 

Geraçlo de Conhecimento: Processo 
de Produçlo Circular ou em Linha 

A representaçlo gráfica Que apresentamos a se
guir sintetiza, com muita felicidade, a essência do 
método científico, mostrando as diversas fases Que 
compõem o processo de geraçlo de conhecimento. 

Pradiç40 de 
novos eventos 

Observa~es 

Abstraçlo dos elementos 
essenciais que servlrlo de 
base à teoria. 

Desenvolvimento 
da teoria 

(Vel. : Oscar Kempthorne: Th8 Oe.;gn .nd Ana/ysi. of 
Exptlrlllllnts, p.2) . 

Como o método cientifico é o principal Innru
mento de geraçlo de conhecimentos (alguns acham
no o único), v&-. que o processo de geraçlo de co. 
nhecimentos , circular, quando considerado em toda 
sua amplitude. 

O esquema .presentado traduz o an.io dai ciên
cia .. A maioria, entretanto, nlo foi capaz de comple. 
tar o cicio. Pouca ... (r.m d. f ... de observoç'o. 
qu.ndo .. desenvolve parta do , Istema cla .. lflcatOrlo 
(flllng 'Vstem) que é b4.lco p.r ••• demal. f ..... Ou
trll, m.l. afortunad ••• 16 completaram o cicio v6rl •• 
vezes e, por Irto, deram origem a In"meras teorias, as 
mal. raclntes tendo ai anteriores ou parte delal como 
calOS partlcul ..... T.I é. por exemplo. o c .. " d. f(
li ... 
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Nlo é nccessjr io que o ciclo se ja completado, • 
fim de se o bterem conhecimentos úte is pera. gefllÇlo 

de tecnologias. Na real idade, enquanto alguns pesqui. 
sadores estio procurando desenvolver .s " f.ses", ou· 
tros ut ilizam os conhecimentos Que fluem deste es.
forço para ~raçlo de modelos experimentais e nov •• 
tecnologias. 

Aqui , cabe formular a pergunta: numa forma 
mais restr ita, como ~ o caso da geraçlo de sistem .. de 
produçlo, tem, o processo de geraçlo de conhecimen·" 
to, o caráter circular , conforme o esboço anterior? 
Num certo sentido, a resposta é afirmativa. Gerada 
uma tecnologia, na sua aplicaçlo surgem pro~em.s 
Que requerem adaptaçOes e modific~s . .: impor. 
tante Que exista um mecanismo de retro-alimentlçlo, 
o qual garantirá o aperfeiçoamento continuo. Mas. 
essência é diferente. No caso restrito, a circularidade 
deve ser estabelecida e garantida. No geral , 6 pwt. 
do sistema, inerente ao mesmo, nia necessitando ser 
estabelecida. Criada uma teoria, automaticamente, 
procura·se testá-Ia . O teste exige. coleta d. oblerv.
ções e o ciclo se reinicia, sempre em busca de teorias 

• • mlls gerais. 
No primeiro caso, nlo existe um ponto inicial 

nem final. No segundo, é poss(vel haver estel dois 
pontal, sem artificial idade. O inicã.1 coincide com a 
declsio de gerar a nova tecnologi., e o final, com • 
sua adoç'o por alguns agricultores, e nlo, como pen
sam multol, quando o conhecimento esteja pronto 
para ser passado • as.sist'ncla técnica. Ertl assunto 
será discutido, detalhldamente, mais adiante. 

O processo de produç'o em linha constitui O 
modelo de organlzaçlo da indústria moderna. Os co
nhecimentos e experiências acumulados neste campo 

• 
representam um acervO com amplas possibilidades 
de epllcaçlo na pesqui .. agropecuárl •• que 6 voltada 
para o desenvolvimento do siS1ema de produçlo. 

O processo de produçlo em IInh. nlo engendr., 
como I' foi dito. a crl.ç.o .utomAtic. de um ","",,
nl.mo de retro·alimentaçlo que assegure a interaçlo 
continua entre pesquisadore., auistlnci. t6cnlca e 
produtore •• deste modo evitando o divOrcio entre. 
pasquill e o. problem •• d. agricultura. O estabeleci
mento do meclInismo de retro-alimentaç,lo " entre-
t.nto. Impreocind(vel. 

Nlo existe. contudo. Incompatibilidade .ntre 
"se tipo de processo de produçlo e o mecanismo 
de r.tro-allm.nt.çIo. E. por outro lado, o ecopl. 
mento d. retro-llimentaçlo. na IInh. de produçlo. 
nlo quebra a IIne.rldade do prOCflSO. 

o Produto da Pesquisa 

A fim de definir o produto de petquiSl. 6 na
... s.lrlo que se construam doi. tipo. de conlunto •. 
Designemos o primeito deles por P, Que" represen. 
t.do da seguinte m.neira: 

P - C, o} p. produto parcial d. p8lquisa; 



c e O .io conjunto, cuja naturezl · .. r6 'lpOCllI· 
ceda a ,,(/Ulr. Portanto, P • um par ord.nado de con· 
junto. C • o. 

O. Ilamonto. d. C tlm oxinlncla fllica, portan· 
to, tlngr,..I •. 

C - IN, B, M, T, I, Rf. onde 
N - representa. t ... r., como IlnOnlmo do. "po-

d.r •• Indollrutfv.i. da nltur ... " (1010. cllml, otc.). 
B - benf.ltori ... 
M - m6quina •• equlpamonto •. 
T - t"belho. 
I • Insumos, como f.rtlllzante., .. ment •• , Inl· 

m.I •. d.f.n.lvo., .tc. 
R - r.ndlmento fblco. lU. dl'P.rtlo. 
NIo • n.o.,"rlo quo C contenha todo. o. li. 

monto. m.nclonado •. Ou.ndo a p.lqul .. IlIlver vai· 
tad. pera produto. R. obrlg.torlam.nte •• ltOr' pr. 
sente. em termo. d, rendimento por hectare, ou ou
tr. madld. d. produtlvldad. fI.lca. No caIO de de· 
lOnvolvlm.nto de rocurlO., o produto podo .. r terro 
agrlculdv.1 ou tr.balho (m.lhor tr.lnado) I. nmo 
caIO. R ter6 deflniçlo m.l. compllcad • . 

Pertencem a O conhecimento. qUI moltrlm co
mo combinar OI elementOI de C, • fim de obter OI (I. 
lUltodo. contido •• m R. Eliel con .... lm.nto. dlZlm 
r"P.ito. por ex.mplo. 6 con .. rvoç'o • pr.paro do 
1010. con.truçlo • m.n.jo de benf.itorl ... man.jo 
de m6quin •• e equipamento •• organlroçio do trab.lho. 
e'P.çam.nto, m.n.jo do r.banho. car.cterrlllca. d. 
plantu •• nlm.I., dollgen. de f.rtillrante •• combat • 
• doenç ... praga. etc .• e. flnalment •• d.lCI'lçIo da 
carac:terrlllcll dOt grupo. de agricultor .. par. o. 
qual. P .. Ipllca, bem como a Indlcoçlo da m.todolo· 
gia de dlfutlo Iproprl.da. 

Como conteqüêncl. d •• çlo di pelqulll. v6r10. 
conjunto. do tipo P torlo d.lOnvolvldo •• tondo. co· 
mo ponto d. partida. os grupo. d. agricultor ... A .. 
sim. pa" um grupo d. poqu.nOt agricultor ... pod. 
rio ser .ltObelecldes li .lt.rn.tlvlI p,. p •... Pn . 

Um novo conjunto p .... r6 • axllllr toda v.r quo 
ocorrer mudença. IIja .m C ou .m O. ou om .mbos. 
O fato d. P ser um par ordenado da conjunto •• Indl· 
ca. noll. CIlO. quo C • O estio mr.ltamente r.loclo· 
nadol •• portanto. mudança •• m C Implicam .m mo
diflcoçll ... m O. vlc.·v.rll. ~ pollrv.l •• m clrcun .. 
tlnclas .'P.cl.I •• haver mudança •• m O. con.rvando· 
.. C conll.nt •. T.I '. por .x.mplo. o lltlbeleclmonto 
d. um novo .. poçam.nto. d. doug.m dlf ... nte de 
f.rtlllzant •••• tc. 

O conjunto P 6 par.nto próximo do SlIliIm. de 
Produçlo. F.lt.m·lh •• todavl •• al(/Um .. caract.rr.· 
tica. par. poder ser a.im considerado. O. elem.n· 
tos do C ",o tio nec .... ri.m.nt. repre.ntedo. por 
qu.ntldad ... A caract.riuçlo • qualltetiv •. Trat.· ... 
por oxemplo. da .. ",ent. d. milho hrbrldo •• nlmal 
da rlÇO tal. da m6quinl X •• tc. O. -. .... I"'.ntot quo 
O incorpora dlr.m r"Poito 10 •• Iemento. de C I 10 
grupo d. agricultores. 10' quai. P • aplica. N.o con· 
t6m Informoçll .. IObr. o mercado, .. qual. tio Indl .. 
penúvel. 10 proc .. 1O docllÓrlo. o informoç/le. IObrO 

• 

est. prOClllO. 

00 P • pourv.l. contudo. dor Iv.,·. o .lno",oQ d. 
produçlo. Uma r .. llnçlo qUlntltotlv. de C. t.ndo· li 
como beoe OI con .... lmentoo contlcloa "" O I li In
fonnoç/l .. do mlrcado, oonttltul o .1_ de produ. 
çIo I .. t •• o produto final di pOlQul ... 

Ant.s d. adurlr I um .x.mplo por. tornor I di' 
flnlçlo m.ls cla", • convlnllnte mom.r por qUI nIo 
.. con.ldorou P como .lltOm. d. produçlo o forml' 
lIur. utlllundo I IInguag.'" de conjunto ••• 1tO con· 
calto. O prlmllro llpoeta I conlider.r • qUI o m .. no 
P cU orlgam • v6rlos sllllmll di prodlolçlo. Conlide· 
r.· ... por .x.mplo. lpanll o el,m.nto fwIIllzanto. co· 
mo v.,I ... I. I armo .m P conltintl. ~ pollrvll orgo· 
nlur v6rlo •• In.m .. d. produçlo par. um dado grupo 
di agricultor .. , permitindo· .. Viril .. li dongon. d. 
f.rtlllunte., lavl ndo· .. em conta o. conhecim.ntos 
contido. om O o .. Informoç/lel do mercado. Por ou· 
tro lado. I matodologll di formuloç'o do .lltOml d. 
produçlo tamb6m acon .. lh. tal procadlm.nto. Obtl· 
do. por .xomplo. p,. reunlr· .. ·1o rop".ntantas dos 
agricultores pari o. qUII. P, tem po .. lbllidad •• d. 
8C.ítaçlo e da Is,lnlnei. t6cna. e asuI. em conjun
to com polqullldor ... ol.bor.rlo o. sllloma. d. pro· 
duçlo. o. qua is tio d.rivldos do P, • t'm chance. 
do .. rem colocados .m pr6t1ca. VII d. ragro. nlo .. 
.1.borar6 um 'mico .Inomo de produçlo - o ÓtlIllO. 
porquo .. dav. dar aos produto riS I oportunldad. 
d •• scolh.r • • ntr. v.rI .. alternltiv ... o quo' ótima 
para SUl sltueç'o. !: claro que exlrte um mecanismo 
d. Int.reçlo .ntre pllqullldor ... allill'ncil t6cnlca 
e Igrlcultor... em toda • gêne.1 d. Pl • ml' muito 
mais centr.c:j, em aspecto. qualitativos qUI qUlntiu· 
tivol. 

O sist.ma d. produçlo. tal como foi d.finido. 6 
compltfv.1 com I lOQulnt. ropr ... ntoçlo simbólica: 

s = jc, Õ, fI!} 
-
C • uma r .. lluçlo quantitativo d. C. ~ 6 Identl· 

ficado com o conjunto d. produçlo '. I fim d. con .. 
trulr uma teoria IItlllltórll d. produçlo. Ilgumll r ... 
trlçll8l t.rlo quo .. r Imposta. a m. conjunto (~). 
m .. quo nlo slrlo mlncionadoa. vlno como ono tó· 
pico foge la escopo dml t"balho. ~ r.fer.· ... 80S 
conhecimentos n.te .... rlo. par. Impll:.llntlr I r .. ll· 
.. çlo quantlt.tiv. ~. V.r .. m, Incluslvl ... br. o. pro· 
dutor ... que pod.m Ic.ltar Soa. m6tocloa de dlfutlo 
aproprlldo.. ~. conhoclmiiitos IObr. o M.rcado • 
prOCOlIO docllÓrlo dos agricultor... . 

O. ox"",pIOt. oxlll.ntu na IIt.roturl. de .ill.ml 
de produçlo. lllUmom uma coracterrlllca .tpOCIII 
paro ~. ou ... j •. do que .. treta d. um conjunto linllr 
d. produçlo. no qUII. avldentomento •• prouuplle o 
lu"nci. do interoçlo (W). EII. modelo' conhecido. 
na literltura econOmica, por modolo do An6li .. do 
Atividade • I progromlçlo IInllr afora co um ligo· 
ritmo multo .ficl.nt. par. IOluçlo de problema. di 
otlmirlçio quo tio inlr.nt .. ao modelo. O IXlmplo 
quo .. r' dado lbalxo IOQUI eltO linha de reciocrnio . 
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Nlo contempla, entretanto , o problema da e.:olha, 
j' que apenas um sist.ma de produçlo d Iduzldo. 

1. R_lIuçlo qUlntltltl .. da C (C) 
Plantio de milho. Dados por hectlre. Ragi'o X. 
C (qua d derivado da C) . 

._------------

Sement .. 

Corl"ltlvo 

FonII""'''' ' 
Pltntlo: N 

PI 0 , 
K,O 

Cot.rtur. N 

He,blcld.: 
Pr' e",.rgtnc:la 

Dsfenlivoe: 

Formlcldl·lIa 

Solo-Aldrln 2.5" 
Plent.-Clol1ldo 

Unlded' 

k. 
T 

ke 
k. 
k. 
k. 

ke 
ke 
I 

Quentldede 

10,0 
2,0 

20,0 
80,0 
30,0 

40,0 

4.0 

0,2 
20,0 

2,0 

f ' ) E.ta prOCISSOS de produçlo sIo ndtleoa. Pre22upOe ... 

e pr .. nçe di todos OI In .. moI no ponto 1"ldll di pro
duç,lo. NIo ~ luo- p .... fluxo. QUI IMlundlm na pro

duçfo di InlUlI-., QUI, por lUe "'.1, 110 lncorpor" 

6 l"odu<lo. 
• 

R .. llzeçlo QUlntitetlva Unld°Je auantld ... 

-
Pr.-ro do 1CIIf0. pI_tlo: 
LhllPIU (rCIÇltlelrel horta/trator 1,5 
Cellgtm .. .. 1,0 
A'oçlo 13 dlocot) .. .. 5,0 
Grtdegem .. .. 1,5 
Plentio • ldubaç., .. .. 1,0 
Tr.lol cuttu"': 
Aplleeçlo de h" blcldM .. 1,0 
Apllcoçlo do dofanuvoo .. 2,0 .. 1,0 

hOfi4m/dl. 0,5 
Colheltlt binip6i": 
Colheltl iIJ,c",a ho""'coIh. ::leI,. 1 ,5 
T'lnlPOitl 1,0 

homem/dle 1,0 
6.c.1, Se 75,0 

Rendimento por hectl •• 4.500.20" 

---------------------
• 

2. 15 (, derivado da O): Conheclmontoo. 
Descrever-.'" as tknlcas adequadas parI '1111. 

zar cadl uml di' operaçl!a. mencionadas, desda o 
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preparo do solo até a colheita, da compra dos insu
mos t venda do produto. Determ ina·se a regilo onde 
o sistema se aplica. Sereio dadas i nformaç~es a respei
to dos agricultores (no caso, grandes agricultores) pa· 
ra os quais o sistema proposto é adequado. Desere
ver-se-j a metodologia de extens40 mais apropriada 
para este grupo de agricultores, que produz para o 
mercado e dentro de um processo de decislo cen
trada no lucro. 

3. M (i nformaç~es sobre o mercado). 
Aduzir-58-lo informações sobre cotaçlSes do mi

lho no território nacional e fora dele. Descrever-se-' 
li polftica interna e a de exportaç60, no que respeita 
a esta cultura. Indicar-58·lo cotaçlSes dos preços dos 
diversos insumos usados, etc. 

Como já foi definido. o sistema de produçlo 
compO.· .. d. 1. 2 e 3. Na realidade, contém Indica· 
ç6es quantitativas e uma descriçlo detalhada das téc
nicas para conduzir a cultura e comercializar I produ
çlo. 

O exemplo dado versou sobre sistema de produ
çlo aplicado a um produto. OIaro, é pou(vel con .. 
tru(rem-se sistemas de produç'o para diversos produ
tos. tendo-se v.rias alternativas plra cadl produto. 
Admitamos que haja os produtos A. B e C e que a 
interaçlo entre eles seja pequena. Podemos construir 
entlo os seguintes sistemas de produçfo para uma 
dada classe de agricultores: SAio SAl ' .. SAn (siste
mlS pera o produto A); SOl, So, • . . SOm (sistaml. 

pâii O produto B) ; Sei. SC1 ' .. Ser (sist.mas para o 
produto CI. I nformado destes sistemls, um agricul
tor que cultiva os produtos poder. escolher a melhor 
combinaçlo do sistemas, por e.emplo (SAI, SO), SCk). 
Técnicas de programaç'o I"near (mesmo n'o IIn .. " e 
d. simulaçlo podem ser usadas. 

Quando h6 interaçlo entre produtos que consti
tuem o sistema de exploraç'o de uma ragiro, tinto 
na construçlo de P, como na de S, este fato devi ser 
levado em consideraçlo. Os conjuntos P • S devem 
conter os produtos que constituem o sistema d. ex
ploraçlo da regilo. No caso de lO verificar que milho 
, consorciado com f.ljlo • que esta .ituaçlo devI pre
valecer, por ser vantajosa para uma dada elas. da 
agricultores, entlo. tinto P como S, conter' os dois 
produto •. 

A Interaçlo pode inexistir, do ponto da vista bio
lógico, ma. i.to nlo .Igniflca que ost.jl lu.nte, qUln
do • con.idara a organizaçlo di f .. anda, pois Ilgu
mas exploraçaes compet.m entre si e outras 110 com. 
piamente". om rollçlo ao uso d. mdqulna. I equlpl' 
mentos, trlbalho e terrl. ~ óbvio que til. fito. devem 
ser levados em conta na COilstrUçlO. tanto de P, como 
de S. 

Quando H treta da pnquill d. desenvolvim.nto 
de recurso (desenvolvimento do cerrado, regie" semi· 
'rldl' e trópico. úmido.), o Produto Finll da pesqul
lO 6 ainda o .Istama de produçlo, ml' entre o Produ· 
to Plrclll (P) a Produto Final (S) poda decorr.r um 
espaço de tempo muito grande, sendo interessante 



carecterlzar melhor o que se obt6m como Produto 
Porelol. 

ElOOlhlmo. um o.omplo bem Irtlflelll. E.ln. 
uma rl9l'o isolada, coberta de mata., e o governo de
seJI trlnllorm'·11 om 10"1 agrlculUvel. Um grupo 
de cl.ntlltl. , la envl.do. Ertudam OI recursol na· 
tu,.II, o cllm., •• doença I que afetam a vida do ho· 
mem, o regime de trabalho que melhor a r se adapta. 
Enudam a adapteçlo de plantas e an imal., 81 vanta· 
gens comparativa. de alguns produtol em relaçlo a 
outras reglOes, determinam as t6cniClI de desmau· 
mento I, flnalm.nte, como ai fazendas devem ser ar· 
gonlud ... Terminando 0110 Irlbolha, I cl'ncll mo .. 
trou como trlnrformer aquela regilo numa 'rea pro· 
dutlv. , com o menor desperd(c!o possrvel. Oerta for· 
ma, O Produto F In.1 da pesquill se lintetlza em terra 
agrlcult'vol , pois o objetivo dI pesqulll foi tr.nllor· 
mor .. to,," di ragllo om 10"1 Igrlcult'vol. ~ 6bvlo 
qui I cienell construiu, plro ltinglr esto fim, Ilgun. 
• Isteml. de produçlo, mil o rOlUltado fiei melhar 
caracterlzldo em termos de terre agrlcutUivel. Ou 
seJI, • Im P e nlo om S quo o. resultado. dI pesqulll 
devem ser oolCados, numa primeira fase. Menciona· 
mos I terra, mil poderramol ter escolhido uma regllo 
onde h' lbundenell d. trabllhldoro., RJbutllizado. o, 
nalt. ClSO, a pesquisa visaria a desenvolver este recur· 
10. 

Em circunnancilll normail, dificilmente Vimos 

encontrar uma regi lo IneKploreda. Sempre existem 
algumll atividades, mesmo que sejam extrativas. 
Numa SINação destas, hi que se combinar pesquisas 
de desenvolvimento de recursos com a ele produtos, 
nu(Tla maneira tal que se .juste aos obj81jvos do gover· 
no o peculiaridades d. região. O produto di pesqul .. 
dev, ser medido, neste caso, tanto ao nlvel de P, co· 
rno de S, mesmo nas primeiras fase. do trabalho. 

No passado a pesquisa nio procurou ir alllm do 
conjunto P • chago< ao sirtoml do produçlo. Mesmo 
no qUI r_I 11 I P, I orlontoçlo foi dlvor .. di di .. 
culldl 116 oqui, I qUI I consistiu om plrtir de grupo. 
do agrlcultoro. e orglnizlr I Inv.stlglÇlo, d. modo 
que OI ruultados atendam aos Interessei dll dlver· 
li' celogorl .. do agricultores. 

O grupo de agricultor .. quo Influenelou .. de· 
cllllll di pesqui .. orl composto do. produloro. co· 
merclais com maior capacidade de Interagir com OI 
Invostlgodor .. e, dosto modo, tornar conhecido. o. 
MU. problomll. A influlncll dello grupo, no. pel· 
... IVlnçodo., ullrlp"oou li fron\llrll di' prlorl· 
dadl. di p.squl .. , chaglndo m.smo I induzir I crll' 
çlo de um .Isteml dI pesqulll competl .. 1 com 11 
necouldad.. de lul o.ploroçlo econ6mlce. Em li· 
nhas gerai., como este grupo de agricultores tinha 
o .illeml de produçlo organizado om funçlo do um 
produto, ou ontlo de Ilgun. pouco. produto., o CI' 
pecld.do de buscer infQrmlÇ'o clontlfice, seu in· 
ter'.st l8f'ia melhor .tendido se a PlKluill gerasse 
um unlv'rlo d. tecnologia., o mil. amplo e dlvenl· 
ficulo pau(v,', SliII se preocupar em ordenar OI 
ellmonlo. deite Universo om Sistema. de Produçlo, 

Centro do simbolismo di.:::utido, • pesquisa deveria 
procurar ImpUar 10 m6ximo I' alternltlvl' p. ade
Quadas • agricultura comerciaI. Com beM nesta. a' 
ternatlvas e ajuda d. Ilsirtlncia técnica, cada agri · 
cultor dorlvarll o "SI.teml di Produçlo Ollmo" 
par. o seu empreendimento. 

E" .. lipo d .. dlll6llce. conjugadl com o prin· 
clplo dI liberdado do elOOlhl, lovado 10 paro. i .. 
mo pelol pesquisadores do Ocidente 8 tendo como 
pDno do fundo o liberalismo econômico, gerou o 
slltema institucional Que fundamentou aJI lÇ'o no 
modelo difullO de pu,,'; ... A c.racterfstica princi
pII desto modelo 6 que Cadl unldado de pesqlll .. pro· 
cura dlv,nificar IUI açlo. abrangendo ,,'rlol produ
tos e Glma, de Invlnlgaçlo. de modo a gerar um uni· 
vorlO de lecnologlu (conjunto PI o mil. Implo po .. 
"vol, cebendo 10 agricultor, IJudado pell pesqulll 
o Ullstlnell l6cnlce, I ollborlÇlo do ".istlma 6tlmo 
de produçlo" plre seu omprHndlmento . 

DulS premlual alo fundamentais lO SUC8110 del
lO tipo de modelo, Do um lado, 6 no,ouArlo que I 
pesquisa conte com rlCUrlOl abundante. (talento. 
financeiro) e exista um mecanismo de d ia lética entre 
os pesquisadores e OI agr icultores comerciais. Os re
cursos abundantes perm item a ampliaçfo do univer· 
10 de tllCnoIogllI o o mecenlsmo dillétlco goranle 
que os investigadore, nlo se alienem da classe de agr i· 
cultores. qual dirigem o NU trabalho. 00 outro la· 
do, 6 Impr.lCindlvol o.lstir uml m .... crltl"" de agri· 
cultores cultural e economicamente em condlQt5es de 
interagir com a pesquisa e assistência técnk;a, e de ar· 
ganlzar o Ilstema de produçlo, com base nos conhe
cimentol existentes, e de mantê·1o .mpre atualizado. 

O. E.tado. Unido., algun. pII ... di Europa Ocl· 
dontal • o Japlo, 10 longo di hlst6ril que coincidiu 
com a conlOlldlÇlo do .Ist.ma d. pesqui .. , viveram 
Iltuações em que ai duas premlllll foram atendidas. 

O 8rl.II, Influenciado poli Alomlnhl, Ingllte"a 
e, mil. recontomenle, pelo. E.tado. Unido •• JlplO, 
adotou o modelo de peoqul .. d ... ~volvido nesto. 
palIO', ou seJI, o modllo dlfuoo. Mil, • o.c.çlo d. 
510 Plulo e Rio Grondo do Sul, "' du .. promi" .. 
nlo foram .. till.I\I.. O. recurlO' para pesqul ... 
foram minguado. o sem flexibilidade de Ipllc.çlo, 
N'o li contou com uma ml"l crllica de agrlculto· 
r .. cepazo. de levar IVlnto o procoao dll16tlco mono 
clonado o em condlç6ol do influencl .... lutorld. 
dei, no IOntldo do Invortlr mli. nl agricultura. 

Na d'cada de 50 e 60, acentuou·. a preocupa· 
çIo do. palIO' IVlnçldos em rollçlo 10 probllml dI 
fome e, I partir dll, ficou cllra I _idado de lU' 
mentar a produçlo agr(col. da naç"" ... bde.nvol· 
vld .. , nl. quoi. este probleml 6 IntonlO e, porado.ll· 
mente, h' recursos natural. lbundontes. O. ellorço. 
feito. vl .. rlm I Vllblllz .. , nlquollS 're .. , o modelo 
de pesqul .. e Ullstlnelo t6cn~ quo tinto IUCOIIO 
tlVo na modornlzlÇlo di agricultura do. pai .... de· 
senvolvido •. Com o correr di hlst6rll, ficaram cl .... 
.. deflcllnel .. do ",,,d.lo dlfuoo, qUlndo Iplicado 
ai eondlç~e. d .. regilkts em de.envolvlmento. Ten· 
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tou·se modificá· lo , e dr~ stica experiência nasceu cbm 
os chamados CentrOJ Internacional. , que optaram 
por Sinema Inni tuciona l, baseado no modelo con. 
centrado de execuçllo d. pesquisa. A CEPLAC re
presenta a experiência brasileira neste contexto. 

O modelo concentrado caracteriza-se pelo fato 
de ter por escopo da investigaçlo alguns produtos -
entre 1 e 4 - pela formaç(o de equipe interdiscipli
nar talentosa e com número de técnicos em condi· 
ções de abarcar os aspectos relevantes dos produtos 
considerados prioritários - a chamada massa crhica 
de pesquisadores. Parte de grupos de agricultores para 
elaborar os projetos de pesquisas, e mantém interaçfo 
continua com os produtores e a assistênc ia técnica . 
Enfim, este modelo operacionaliza, inteligente e eflci· 
entemente a filosofia que serviu de base à connrução 
dos conjuntos P e S, quando se têm em conta alguns 
pouoos produtos. Os resultados obtidos, num curto 
espaço de tempo, popularizaram o modelo concen· 
trado de execução de pesquisa, a ponto de se julgá·lo 
como sendo o melhor adaptado para os pa lses em 
desenvolv imento. 

Modelo de Articulação Pesquisa -
Assistência Técnica 

O Sistema de pmduç'o (~) incorpora, como vi· 
mos, conhecimentos relativos à difuslo do mesmo na 
classe de agricultores para a qual foi criado. Isto sig
nifica que na construçlo de.f e na derivaçlo de ~ 
a partir de f. é necessár io assegurar·se a presença da 
cientista das áreas de ciências sociais (economia, so· 
ciologia, comunicaç80, etc.). 

Obtido li, surga a necessidade de difundl·lo ra· 
pidamente entre os agricultores, e esta é a trea de . 
atuaçlo da assistência técn ica. ~ sua área de especiali· 
zação. No caso brasileiro, ela desempenha outros p. 
Péls, mas ino não será discutido aqui. 

Ma., além da d lfusllo da tecnologll, a a .. llI'n· 
cia técnica precisa participar da geraç'o de conheci· 
mentos em todas as fases. Como se disse, tanto na 
construçlo de p. como na de S. Por est. razlo, o 
produto final da pesquisa incorpora insumos valio
SOl, oriundos da assistênc ia técnica. 

Na dlfuslo dos sistemas, RJrgirlo problemas de 
natureza t6cnlca, inerente ao pr6prio siltema, e de 
comunlcaçlo. Eates problemas podem ser soluciona· 
do, li luz dos conhecimentos contido. em P. Neate 
ClIO, os pesquisadores aduzem a soluçlo imedllt.· 
mante. Ou, entlo, P nlo se acha .... flclentemente 
d ... nvolvldo. Invalllgaç/les adicionais silo raquerl· 
das. E, em .lguns casos, versaria sobre o processo 
de difusllo e adoçllo. Oalle modo, I pesquiso deve 
participar estreitamante do trabalho da auiat'ncia 
técnica. Na realidade, uat.·se de um t"balha con. 
junto, no qual h~ lugar para a especializaçlo da in ... 
tituiçÕ8S, mas os pontos de contato 110 numerosos 
8 • interdependência , em aSRJntos técnioos, Impe
rlOll par. o IUceSIO das instituiçOes envolvidas. 
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No. primórdio. di Extlnsllo, no Brllll, ventl· 
Iou· ... e Idéll de quo estl funclonarl. como ponte en· 
tre I pesqul .. e agricultor .. , Elle modelo, Ilvado 
é. últlml' conlOQü4ncl .. , teria IlIenado • pesqul .. 
dos agricultor .. e, em resultodo disto, invl.blllza· 
do I Irtlculaçllo d. pesqul .. I lulst'ncll técnico. 
EIII SÓ é poulvel ... "' Instltulçlle. Involvldll forem 
eficien tes e estiverem I~das nos problemas d. agri 
cultura. 

Pesquisa AuistAncle Técnico Agrlrultura 

Modelo primitivo 

A deflclAncl1 do modelo re~de no fito, como j' 
se mostrou, de que, tanto I auistlncla tknlc. deve 
participar no trabalho da pesquisa, como vice-versa. 
O trabalho da peSQuisa nlo termina onde COilieÇl o 
da assillência técnlcl . Hé um~ 'rei di Intoraçllo mu i. 
to grande. Por outro lado, os pesquisadores precisam 
buscar inspiraçlo junto aos agricultores, receber di . 
retamente destes a crftlca ao seu trabalho. Por muito 
perfeita que .. jl a traduçlo que I 1 .. lstêncla técnico 
é capaz de fazer dos .nselos do. agrlcultore., sempre 
há o risco da Interpreteçlo incorreta, mormente' 
em problemas que devem ocorrer em futuro mais lon· 
glnquo. 

O modelo de Irtlculaçlo devi plrmltlr o contato 
dos agricultor .. com I pesqul .. , a astlmul6·la . ~ claro 
Que nlo 18 quer, com Ilto, que os pesquladortl euu· 
mam funclles di lulnAncl1 técnicl, Oa ... 'a· ... , Iplnas, 
I.segurlr p dl6l0g0 franco Intre agrlcultorl' I plsqul· 
sadores, perl qua o. problemls daquI I ..... jlm conhl' 
cldo. por .. tes, ~ d ... j6vII, I mesmo ImparlolO, que 
o. contlto .... j.m promovido. pIII ... lstAncll técnico 
a ... proceuem na pr ... nça deItO, pari ban.flclo di 
tod .. "' plrtll InvolvldlO, 

Modelo de ArtIcu'tçlo 

R A 

Plsqul .. 

Agricultor .. 
A .. iltAncll Técnica 



1. A Or .. B C O E •• d. Int"oç'o conjunto Pro· 
dutores, AnluAnel. T'cnicl I Plaqulu; .Imboliu o 
contato di pIsqulu com OI produtor.s, nl prelençl 
di lulsténcla t6cnlc. . Captam . .. , ar, diretamente, 
problemas dos agrlcultor.s e da IIslstfnci. t~cnic • . 

2. A 'r .. A B E F rep .... nto. inter.ç'o d. pu 

qulsa • assist'nci. tknlc.,. fim de tolucloner ptobl., 
ml' mutuos. ml' sem I presença dOI Iw1cultor ••. 

3. A 're. R W F A • d. l",ooi.II,oç.o o. pu 
qui ... 

No qUI'respeita •• ui't'nci. t6c"icl. IdentifiClm· 
.. l.mb41m OI trls ti"", d, 'rels. 
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MODELO INSTITUCIONAL DA EMBRAPA* 

E11seu Roberto de Andrade Alves 

• 

.,. Este material estã contido nas pUblicaçõés: "Origens 
ra .de Pes.qu1sa Agropecuãrfa - Et1lRAPA" e "Re 1 atõri os 

da Empresa 

- Ano 11 e 

Brasi lei -
Ano III". 





MODE LO IN STI TU CI ONAL 

DA EMBRAPA ( * ) 

Perspectiva histórica 

FASES DA POLI'TlCA AGRICOLA 
BRASILlEIRA 

o primeiro período d. pOlll ic. agrlcoll brlsile in 
leve lUas raizes na épocl do Im~rio e estendeu-se 1.6 
ao apagar di década dOI qUl"ntl , qu.ndo • indunri. 
lizaç'o do P,'s trannormou-. nl mete fundamentei 
da pollticl econômica. 

Caracterizou ·se, este pedodo, pela .usancl. de 
uma poUtica egdool. definid. , f.lt.ndo ·lhe um corpo 
de pr incip io e objet ivos expliCitados com cl.rlu I di 
instrumentos para. IClo . 

Na multiplicid.de de decisões, no que respeita • 

f • J Elte mele, lei e~ contido "'1 publIQlçOe. : ' "()r1Q11tnl 
d. Emp,e .. a, •• II.ir. di Peequl_ A,,'~lcu.rle _ 
EMBRAP,," e " Reletórlo. - Ano 11 e Ano 111 " . 

a,.,m •. DF . No'-'-mbro d, 1916. 

Elis e u Al ve s 

agrlcultur" nene lonqo perfodo .• poss'vel distinguir . 
se um curlO de .çlo que predominou IObn OI demais 
11 Que, por islO,' consideredo .lInh. men,. dIi paUl i
ca agdcoll . Enfatizou-se I 'Kplnslo da frontlir. agrt· 
cal. como meio d. lum.nt.r • ofertl d. produtos de 
subsistAncí. li di agroindústri • . 

Em 6paGas de crise, como na grande depreulo. 
procurou sustenta, OI preços de Ilgu"s produtos egrf 
caiu, notadamente o cat6. N'o tevI como objetivo o 
.umanto da produtivldede dos fltor" t.rr •• tr,ba· 
lho, embor. algumas di' Innituiçc5 ••• qUI MIe.rlm 

"ene per'odo. viulsem • moderniuçlo da egricultu
ri. 

Ere coerente com • Ixilt'nci. de terre. mlo-d.
obra .bund.ntes. N.o foi, por .rte rlllo, consideren· 
do conveniente dervi.rem-se recursos substenci.il p • . 
re desenvolver tecnologl'l qUI tlm e Clp.cid.de de 
poupar estes dois fltOr'I, como. o caso dll tecnolo· 
giu biol6giclS e meclnlClS. 

Houve desvios em reJaçlo I linha menn, • por 
dUII raziSes principais. Primeiro. porque nIo ... xpll-
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C.I "'" QUI> .1 c .. paru6n ri. fr on te i,a Dl:Jrl cola flUI 1 e~tr.

tl"q'" IlI I' J" IIdl p lUI estlloul./ a OIOltl d e ploduto. 
I\g. icol", lHo deu lugo, • Que 8 Intlu6ncla cultura' de 
1I!lII ftl ' u nlol, principalmente a eurov~I •. no téculo 
XIX e InI CIO do ~ltcul\) XX , I I "medclloa, m.ls recen· 
1I,,,,I'.,le , !C ' i le~sclH sentir no 0'1111, emborl I nOll' 
I.1l1tnç'o clt' 'otO' o~ fosso dllerente , De oulro lido. I)C ' 
pll e8 se 1i , 'Iaç'n de curlOs de -'g,lcuhura. 10 tempo 
clu rUlnldo , C de in~tituto~ di agricultura I e~col .. dt 
il<jl U IlOtlllll no IlOp'rlO e prlmOrdlo~ da Repúbll~I , 

SCQuncio, pO'Que ,Iguns Estados anistiram • um 
loclutmen to mais p'ICOce de sua f,ontel,. agr/col •• 
se anteclparlm aos dom.is. no que respeita' Indu., 
Ift;,li ,.ç30 C Urbln illl,;fo , Aupondendo a pres""el di 
n.llor oza • ,,'Vionol , Inst.l.rlm SU.I redu de pesquise 
.tQr "'011, Lln Issist!nc ll tilen le, e de enllno di' cl'n· 
(. .. , ~ Itg rj ria" Nesso 5Cntldo, desteclr.m·se : Slo Paulo, 
A 10 Grande do Sul , Pernambuco. e.hla e Mln .. Oa, 
,.:m, Cabe, contudo. sallaot., Que .pena. SIo P.ulo 
I Ó I o caso ria maio . sucesso, Os damal ... tidos d.rlm 
I'l'oio dr$ruotfnuo a enaslnnltulç(5el e, ne d'c.dl de 
50, ,e1eult,am,Ofu, um Mtgundo pllno, 

O segundo pndodo .bf'lnge a d6cllda dt 50 e ter · 
II lIlhS no começo da dêcectl do 60. qu.ndo se perca ' 
tw-II a imollu pu tencialldlde d. agricultu,a brtsilelra 
f' , Iltmb(orn, ficou claro Que I e)Cpans80 da fronteira 
,lQ" cola ..,,, insulicionte para .tender ti uml dom.nd. 
d., nlimel1 tos crescente a taxas elevadas, 

No começo da eMclldl de 50. optou·,. po' um. 
"nl tr ico"! r.runómirn cuia tOnlcl principal, ou mesmo 
",,, ,'I., !Ivn , ,.ra • industrlalluç'o e a cujo prOCllSO de· 

li' "u imprimi, vrlocidade mh lm., Em conllqülocla, 
P lUf' IHOU H t encaminhar la tetor Industrl.1 o grosso 
rI . l ~ , 'OUI HWÇ"S , Evitou, .. qUI a agrlcultur. concorrtl· 
~ I.: 1'tl0l 0\ selolc," urbano., poc capital. Optou .... as· 
""' , .,he, tamantc, por U~ agrlcultur. baseldl no. f. , 
IU"'\ lO" " c trahlllho , f! sem clAnell, 

Es l", padodo difare do Interior em dois "pocto. : 
f "1 prlm ~lro lugM, tornou·. e)CpHclto o oblatlvo di 
polhiea tloonbm lca com a concentraç'o de "forçol 
tia Induurl.lIlIç60 , '"vh.ndo· ... lO mhlmo. o desvio 
di fM:Ur~s para out,a, Itlvldad .. , notadlm.ntt , plra 

o \Clor aqrfeol. Em segundo lugar, como conMqGtn ' 
c.oa dil npçio fei m, "HI,ou·se grlnde parte do 10010 
fllldo 's inltltufçlkt. voltlda. para I modernlzeçlo da 
nq,Ir.ult • .,. 

Eltll. Inltltulça .. reduzlrlm IUII ItlvJdldll •• 1· 
gumas fO'lm l)Ctlnta., Cri .. profundl lbet.U·" tobr. 
lodas ell\, tinto no pl.no .staduII. onde foi mil. gra. 
Vt' , como no ftd.,al , 

O t.rcolro plf (odo 'em o marco Iniciai no bl'nlo 
d. 1963/64 I te .stende ao. di .. correntl', CtrlCttrl . 
,.-. por uma m.lhor comp,"nllo do plpel di -orl. 
cultur. e de IUI modt,nlllÇlo no prOCII., d. dl .. n. 
vnlvlmento brllllllro, Reconhece· .. qui I .. plnda 
d. 'ront81,. IGrfcol., por .1 16, nlo tlm condlçell de 
t.,e, cu,'cer I oferta di produto •. n. proporçlo que I 
demandA .. ICIt. demlndl 1"1 QU' '.m componlnt •• 
d lnAmlcoI. oriundo. do. mtrc.edo. Intl,no e I"terno. 

Mori lfloou· ... aulm, • polUiu agrlcoll, O lU ' 
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mento d. p,odllllvid.da dOI fltores terra. trlbllho I 
• eJitll.nslu d. fronteira -ar(eoll plSUrlm I .. r o. 
dois objetivos capllais , 

A .strol6gl. d. poUII .. ogrfcol. dlopõ. d. doi. 
elementos a"oncllil : Um d.le., com vinil I curto 
prllo, trlta da Cril' OI Inltrumentol. desenvolv.r um 
conjunto de IÇ(5es capaz .. di difundir. rlpldlmentl, 
en". OI agricultor .. , o IItOquI de conhecimento. 
lCumul,do. no Plrl e no .. tlrlor, I nelte último 
aIO, qUlndo Idlptedo 6. nollll condlç&e. ecol6gl· 
CII. O outro, tem .Icance • m'dlo I longo pru,?, Diz 
r,spllto 101 Innrumlnto. IptO' a tument., ° .. tOQUI 
di conhlclm.ntos " dlstl 'o,m., cri" condlça .. pari 
IIlIQurar·JO um crllclmento luto,sultlntldo di pro· 
dutlvldlde agropecu'rll , 

A mudlnçl d •• 1)Co di polftlCllQrtcol1 t,lnlfo,· 
mou o cln'rlo qUI, d. Indlferlnt. ou ho.tll • pllQul .. 
.grfool., '11m .. torn.ndo declaredam.ntt flvorh.l. 
Ibrlndo plfsplCtlvlI perl que .. reallllm reform'l 
pro'undll nl. IUII Inltitul~., com o objltlvo di 
toro' ·la. mlls e1lcl8Ot .. , "Iptedl. ao d •• nvolvl· 
mento di economll nlclonll , 

A OECISAO DE REFORMA DA PESQUISA 
A'RltOLA A NI\iEL NACIONAL 

Os prim.lro. IIforço. par. te orglnlllr I pllqul .. 
ogrfcol •.• nf •• 1 lod ... ,. dot.m do Impfrlo. Entre 
1859 o 1861. por decreto do Imporodor. lo .. m cri.· 
do. drlo.ln.tltuto. d.agrlcultu,.. Que nIo vlnglrlm • 
• e.ceçlo do Instituto B.hl.no d. Agrlcultu ... Elle 
In.tituto fll nllCer,.m 1875. Ilmperla' EICOI. Agr'. 
coll da elhll, que Ibre IUII portll Im 1877. dlp'o · 
m. I prlmelr. turma Im 1880, 

Os .. forto. pioneiros durante o Imp4rlo I prl· 
mórdio. do"! República nia proporcloneram uml ''10-
luçlo contlnu. d. pesquiso •• nf •• llldo .. ,. A m.lorl. 
das InlclltlVII terminar.m .m InalOlllO, NIo • dev .. 
ria espe,., outra coiu. dldo QUe I IInh. ", .. trl di 
polttica egr'cola nlo tlnhl' modtrnlzeçlo d. agrlcul· 
tura nos MU. objetlvol principais. 

A nf •• 1 lod ... I •• p .. qulso ogrfeol. I.nçou .. f ... 
mil. prufundll com I crlaçlo do Instituto de aulm~ 

• 
c •• em 1918. o do Innltuto Biológico de 0.1 ... 
Vogotol. em 1920. Ou .. ono li' 1937. nIo ..... 11-
t .... m .ça .. de .ulto. qu.ndo •• m 11138. 101 crl.do o 
Centro N.elon.1 d. En.lno • P.oqul •• Agron6 ... lcu 
ICNEPA) •• ".Im. mator" do Oopertom.nto Noclon.1 
de Poaqulll. E.perlmontlÇlo Agrop."'6rI. 10NPEA). 
btinto com I crlaçlo d, Emprtta 8rllll.l,. de , ••. 
quiso Agropecu'rl. IEMBRAPA). 

V'rllI r.form .. _ luc.d.rlm de 1838 per. 016. 
TI.or.m. contudo. um .ntldo. Objotl..,.m emlJe .. · 
- •• nf .. , ,.dor.l. ume Innltulçlo qute •• auta ... to· 
.. , .. d. peoqulll n .. IUI. 1Je_. qut ... bo .... linho. 
go .. l. d. poHtlco n.elonel d. peoqulll. no qut "tptl. 
11 • ogropecu'rl •••• "tleul ... com outr .. Innltul· 
ça.. congfnorll. d. notu .. u pOblfao ou prl_. 

Como I. reforma. ooorrtr.m em per(odo. de In· 



Qlfor.nço ~.nlerlo,tI • 19601 • dtlf •• or ... i •• moc!tr. 
nlllçlo di Ig,lculluro (d'ctdl d. 1960 • 00""1)0 d. 
19601, ",o er. d ... tlporo, quo '.CU'IO' .ubmncl.l. 
• lI.xlbllldld •• dmlnlstr.II ••• 1I1 ..... m dlsponr .. I., 
d. modo ..... gu,., o cumprlmenlo d. obj.tlvo. tio 
.mblclolO', o. 1.10, .. relorml' nIo proplcl ... m 
nlm OI r,cunos n.ce"'rlol " m8Qnltude da Obrl • 
nem • lIexlbllld.d •• dmlnlllretl •• , que I.clllll ... m o 
cumprimento di, t,,.fll pertln.nt ... 

Apesar dISte •• ntrlv", I pelqulll foi ClPlI de 
produrlr .Igun. rtluh.do. ne 'rll dt gln.tlct, dtm· 
ctndo· .... cuhur .. di trigo, Irror, .Igum .. Irulllr .. , 
ctno-d ... ç{lctr, milho, ligod'O I 111110, Outro COlO 

qUI mlrlC. mençfo • o gado Clnchlm, di E.tlçlo 
Exporlmlnl.' dt SIo Carlo •. Ol_vol.eu .. , IIml»m, 
I Id", do pl.n.jlmlnlO I nr.lllodll.',' uma oonacl· 
'ncl. d. nlCu,ldad. d. conc:.ntn, ,lfor901 Im .r •• 
r.levl"'''' de qUI OI ,llUlueic,. d, pllqul. tó • toro 
nem u.,I •• pe'. I 'OC1,dld., qUlndo trlnlformldo, 
Im no ... t.enologl ... m mio. d. agricultor ... AI r. 
lorm .. nlo pudorlm, entrll.nlO, crl.r Instrumanto. 
d. lçlO IUllelenll",.nt. podorOIO' por •• I.blll .... 1111 
co,po dI Id.Io •. 

Em .Irludt d. nIo ............ um lluxo .......,. 
clol dt rtcurlO., I.lhou no HpICIO funcllm9nul di 
posqul .. - O pooqul.dor. NIo oon-V ... m rneconl .. 
mo •• proprl.do. pore Idmlnlstrlçlo do recurlO huma· 
no. Por 111.0,' puqul.,. "(v.1 tida"., nlo pode con· 
correr no "'Ifalda d. trabalho. obtlr O OOncutlO do, 
melhor'l "llntol. N'o teve oportunl-drch di formu· 
Itr um agrllllvo pl.no dt tr.I",,,"nlO, I nr .. 1 dt 1'6" 
grldu.çIo,' nlo.r mil. 'lclnt'li:lnt,. 

Em .Irludt di Infloxlbllldld. di Idmlnlstrlçlo 
dlrtll • di ,u"nd. dt Uml noçlo .XIU do popol di 
intel.tlvl pe,tlcular. nIo .. k)grou obt. vlncullç'o 
Istr,ltl entre I pelQul .. , •• firma. produtor .. de In· 
sumos mod"nol •• ntre -,. qUI com.rellllam • pro. 
duçlo agrlool • . O. progrellO' obtido., no _tido do 
,ltr,IUmlnto de r.I.9511 com InrtltulQ5e. conglnl 
rll, foram de plqulna Ihont •. Olltl fornw, nIo • po. 
de .flrlNr qUI, ptlqul .. Igroplc"'rll, I "'.,.1 fld. 
"', logrtl. obler • po.lçIo d. Ildero,nco qUI lhe cobe, 
nIo obttantt o Id .. lI.iKl doi pllqul"dor" I dequ. 
I .. que flz"am li IUII reforma • . 

Ao lodo do. probl.ma. manclonllio., cobe .11 .... 
tlr o. aogulntll obttkulot : 

1i A .u,,"clo di polttlco cltntrfloo. l.cnol6ga 
bem dtllnldl; 

bl Plurelldodt dt projtlOl • dt 6rgIo. dt pooqul· 
li, que dlfla"" • ooord.n.çlo _Ionel; 

cl Au"ncll dt um plono Intagr.do dt p.squl. 
agroploulrl. par. o P.I.; 

dI N~ill.fO In.lgnlflctntt dt IknlOOl oom tr.l .... 
mtnlO porl IIdtrer • Idmlnlstr.r. ploqul. ; 

., Pollllco .. 1,,101 que dooalllmulou O lperf.l· 
_","nto prolllllonel • nIo criou .. oondl· 
ç6t. por. Itr.lr OI ","Ihor .. UIenIO •. 

Tendo.m .Im, dt um lido,' mudt_ di pollll. 
co agrlool. naclonel, " dt outro, o qUldro Int" dtU· 

nMdo, o Go".no houve por bem conrtltulr um Gru· 
po d. Trtbelho oom O objlllvo dt ,"udor •• IIUlçIo 
de posquloa • propor uma relormo In.tlludonol qUI 
dlnemllll. I In"lltiga;'o ",ople"'ril no Pa'1 I, •• " 
11m, II-aurar • MlCllcradl br .. lltlr. um fluxo di no· 
"li tlc"oloeJaI IndllJlans'vell • modtrnluçlo di 'UI 

agrlcullu". 
A oonllltulçlo dtll. Grupo dt Trtbelho poli ""'. 

Url. Mlnlll"'11 n'! 143, dt 18 dt Ibrll dt 1972, 101 o 
gr.ncIt maroo dt ref"""". di hllt6rll dt crlaçlo di 
Empr_ 8 .... llIlr. dt Peoquloa A.Qr"p.el.l'rlo -
EM8RAPA, • qual foi Inmlldl .'" 28 dt .brll dt 
lD73. 

CRONOLOGIA DA PEIOU .. A AOR(COLA 
A NIVEL FEDERAL 

Em cronologlo nIo pr.tanclt _ .Xluttl •• , R ... • 
I. OI f.lo. que tiveram Inllu'ncl. m.l ..... 1fIan. na 
IYoluolo di pllqul ... oplCUAria a n'",' fedlral. FII 
r" .. anelo •• Inllllul«lll qUI dt.mp.nher.m _, 
.Ignlflconlt I .. 11 r-'to, oomo o COlO dt. Flculdo· 
dtt dt A.Qronomlo • V.torl"Io, no. Ellllio., • do 
InllllulO Agron6mloo do Ellldo dt SIo Peulo, .m 
c.mpin .. , SP, ';Inu,..nta chamar •• ~çIo por. o 
f.to di qUI I ."ol..-ç'o • puqul. I nl.,.1 fedarel foi 
"",cad. por multi. mudanoa' Im qUi _ buKou 
maior IlIxlbllldld. Idmlnllllltl ••• ctpuçIo dt re· 
curlO" No entanlO, .l1li. objlllvo. SÓ for.m llconço· 
do. oom o IdvenlO di EMBRAPA.m lD73. 

.... Iodo _..., 11110 - 1_ 

As .tndu trtnlfOf'"maça .. OCOi"rldt. N' d'ncl •• 
agr"III, no Ilne1 .. do XVIII. no _,or do ... 
culo XIX, na Europo,lIaorlm .. ""llr no Breo/II por· 
tlr di .rubor. _ nglltUIh po\. ...... InJdatlvl., 
Inlerlormon~. 

Nlltl ,*,'odo. forem aoledll •• uma. 1':0111 di 
agronoml •• o Inllltuto A.Qr0n6mloo, .... Campl"'., 
que propIclor.m I balo pari o dtIInvolvlmanto dt 
pllq",. agrloolo,. nrvol I«Ior.1. 

DttIK8 ..... OI ..,In," oconloclmontol no po. 
rrodo .m qUlllfo : 
1812: Crlaçlo do do Jordlm Botanloo, no Rio dt Jo. 

nolro, 
1 B 14: Crlaçlo dt ano dt agrlculturJl no Rio dt Jo. 

nelro. OM'to IIte que nIo ta,.. IndtrNnto. 
1818: Ato dt O. joio VI, dt 31 dt jlnolro, .... be ... 

c ,<>do o Inslno _1"10, qUI nIo foi Il0l10 
li" execuçlo. 

1 O Go .... no Impotlol, polo Decreto n'! 111, dt 
I'! do Ibrll, crio I bcola dt Agrlcultur. ne 
Flltnda N.donel dt ~ RodIlgo dt Frei· 
"', no Rio dt Jonolro. Enb.lonlO, nIo foi In. 

II1&D~I : s.-ooIvoI d.".tu. do 1_ .... dIo oon· 
dlç:500 Iagol. pari o fur.ck>'I_ ..... ,tu· 
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tos de agrlcuhura !las provlncias da Bahia, Per · 
nambuoo, Sergipe, Flumineme e Rio Grande 
do Sul. Tiveram vida efêmera . por falta de re 
cursos. A ún ica exceçSo foi a do Instituto 
Bahiano de Agricultura, Que se beneficiou de 
imposto criado pela Assembléia Provincial da 
Bahia . o qual incidia sobre o açúcar e outros 
gêneros . Por iniciativa deste Instituto, é decre
tada a existência da Imperial Escola Agdcola 
da Bahia. em 1875. Esta abriu suas portas em 
1877. e diplomou a primeira turma em 1880. 

1883 : Nasce, em Pelotas, uma instituiçlo de agrlcul . 
tura e veterinária que deu origem à Escola Su
p('Ilor de Agricultura "Eliseu Maciel" . 

1887 : Criação do Instituto AgronOmico de Campi
nas, com recursos do Governo estadual. 

1901 : E: inaugurada a Escola Agdcola Prática "Luiz 
de Oueir6z " . atualmente, Esoola Superior de 
Agricultura " Lu iz de Oueiroz", em Piracicaba, 
Slo Paulo. 

1908: Funda ·se, em Lavras, Minas Gerais, a atual Es· 
cola Superior de Agr icultura de lavras. Nesta 
épuca , os Estados Unidos , que se beneficiaram 
dos avanços cient(ficos ocorridos na Inglaterra 
e Alemanha. j. dispunham de razo~v.1 cabedal 
de oonhecimentos no campo da agricultura. A 
criação desta Escola, de origem norte·ameri
cana. foi um dos marcos de relacionamento do 
Brasil com a r.iência agdcola daquele pa(s. Es· 
te relacionamento , entretanto, SÓ se aprofun
do u I:! adquir iu dimensões ponderáveis, após a 
Segunda Guerra Mundial. 

Perlodo de Implantaç~o : 1909 - 1937. 

Caracter ilou-se pela criação das primeiras insti 
tu ições , pertencentes ao Governb Federal, com o fim 
predpuo de faz~r pesquisa ag,(oola . ~ o pedodo de 
qer minacão da idé in de uma instituição com jurisdiç50 
sohre todo o teu itó rio nacional visando a executar e 
cuordenar as atiVidades de pesquisa agdcola . Os even
l OS princif)ais deste pN lodo são os seguintes: 
1fJ09: ~ eSTabelecida a Dirf"toria de Meteorologia e 

Astronomia . 
1910: Reorpanila ·se o Jardim Botanico e regulamen. 

ta se o ensino agronômico no Paes. Cria-se a 
Escola Superior de Agricultura e Medicina Ve
terinftria no Rio de Janeiro (atual ENA) . 

1915 : Inau9ura·se o Serviço Técnico do Algodlo, 
Que SP, dedica rá à pesquisa e fomento da cultu

ra. 
1918- 1970 ' Entram em funcionamento o Instituto 

de Ou(mica Agrfcola (1918) e o Instituto Bio
lógiCO de Defes.a Animal (1920), Estas duas 
Inoçtituicõcs r:onsti tuem o marco de referência 
de institUições espedficas para a pesquisa , a 
n(vel federal. 

1921 : Instala ·se o Servi co Florestal do Brasil. 
1922 : Cnaç3"o da Esc.ola Superior de Agricultura e 
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Vflterin'ria do Estado de Minas Gerais, em Vi
ÇOIa, cujo Curso de Agronomia 56 teve inicio 
em 1928. Esta Escola .voluiu, em 1948, para , 
Universidade Rural do Enado de Mina. Ge· 
rals, Que foi federalizada, • passou I denomi
nar ·se Universidade Federal de Viçosa . t: outra 
instituição que se baseou n8 cultura America
na, no campo das ciências egr'rias e, desde os 
seus primórdios, procurou realizar atividades 
de ensino, pesquisa e extensio. 

1930-1933: Organizou-se I Diretoria Geral de Pes
quisas Cientificas no Minist6rio da Agricultu
ra . Compunha-" de v'rios 6rg'01, entre OI 
Quais se destacam: 
- Instituto de Oufmica Agdcol •. 
- Instituto de Biologia Vegetal. 
- Instituto de Biologia Animal. 
Reuniram-se, assim, sob uma únlc. coordena· 
çlo, as pesquisai Qu(mical, vegetal. anim.1. 
Mas. a Oirelorla Gerol d. Pesquisa. Clentrllcas 
teve vida e'l1mere, lendo extinta em 1934, 
quando se verificou a Slp8raçlo dOI dois prin
cipais ramOI de pelqulu . 

1933: Cr laçfo do Serviço Hcnlco de Caf6. para I 

pesquisa. fomento. clas.lflcaç'o. etc, no que 
respeita" cultura do café. 

1934: Reforma geral do Ministério da Agricultur., 
estruturada com base nos três ramos da natu
reza : mineral, vegetal e animal, com departa
mentos nacionais definidos para cada ramo. 
As atividades de pesquisa fitotécnica ou ani · 
mal vincularam-se a departamentos diferentes : 
O Instituto de BiologiA Vegetal IIBV) subordi
nou-se ao Departamento Nacional de Produ· 
ç!o Vegeto I (ONPVI e o Innituto de Biologia 
Animal OBA) ficou vinculado ao Departamen
to Nacional de Produção Animol (ONPAI. 
A Escola Superior de Agricultura e Meou; ..... 
Veterin6ria, criada em 1910, transformou-58, 
respectivamente, em Escola Nacional de Agro· 
nomia (ENA) e escola Nacional de Veterinária 
(ENVI , De 1934 a 1937. n!o ... reginraram 
eventos de maior significaçlo_ Amadureceram, 
contudo, as idéias que deram origem AI cri.çlo 
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas 
AgronOmicas . 

Perfodo de consolidaç'o: 1938 - 1973, 

Cristalizaram-se as idéias de uma única e grande 
instituiç.fo de pesquisa, de âmbito nacional. Criou-se 
a primeira instituiçA'o que explicitou abertamente esta 
pretend'o como ponto de partida de uma "rie de re· 
formas que visaram a dar ao Governo Federal, no Que 
respeita à agropecuária, condições de executar e coor
denar as atividades de pesquisa nesse campo, abrah· 
gendo tamWm o ensino agronômico. Os eventos deste 
pedodo seguem um curso de açlo Que desemboca na 
criação da EMBRAPA . Ressalte-se que este curso • 



marcado por mudanças freqüentes , buscando·se li gê· 
nese de um modelo adaptado ás condiçl5es do Br.si!. 
1938-42 ' Criou ·se o Centro Nacional de Ensino e 

Peoqui ... AgronOmic .. - CNEPA (19381 . com 
sede no km . 47 da antiga rodovia R io-5'0 
Paulo, constitu(do de: 
1. Area de ensino : 

Escolo Nacional de Agronomia (ENA) . 
Escola Nacional de Veterinária (ENV). 
Cursos de aperfeiçoamento e especiallzaçlo 
(CAE), precursores dos cursos de PÓS1lra· 
duaçA'o em agronomia" veterin6ria no Pa(l. 

2. Area de pesquisa : 
Instituto de Experimentaç'o Agrlcola 
(lEAl. em substituiç.fo ao antigo Instituto 
de Biologia Vegetal . 
Instituto de Ecologia Agdcola (!.Ec.A. ) 
In.tituto de Oulmica Agdcola (1.0.A .I. (j6 
existente) . 
In.tituto de Óleo. (1.0.1. em 1940. 
Instituto Agronômico do Norte (IANI. em 
1939, 6rglo regional de pesquisa para aRe
gilo Amazônica, com sede em Bel~m, Par' . 

Esta experiAnci. tem caracterfnlcu marcant., 
em que se procurou aliar ensino e pesquisa, 
sob uma única administraçA'o. Note·se, entre
tanto. que a pesquisa animal nlo se integrou 
lO sinema. 

1943: Reformulou-.e o CNEPA. consolldando-.. li 
Institulç6es em dois grupos, a saber : 
1. Na 'rea de ensino : - Estabeleceu·se • Uni

'e "Idade Rural •• qual se .ubordlnaram a. 
instituições da 6rea de ensino, acima men
cionadas; e 

2. Na área de pesquisa : Criou ·se o Ser\liço Na· 
cional de Pesquisas Agronõmicas, dedicado 
ás pesquisas fitotécnicas e tecnológicas , 
abrangendo : 
Instituto de Ecologia e Experimentaç.fo 
Agrlcolo (IEEAI - formado com a fuslo 
do Instituto de Experimentação Agrtcola e 
Instituto de Ecologia Agdcola. anterior · 
mente citados ; 
Instituto de Óleo. (10) 
Instituto de Du(mica Agdcola (I0A) 
Instituto de Fermentação (IF) I • ) e os 
Imtitutos I\gronOmicos Regionais : 
Instituto Agronômico do Norte (IAN), em 
1939: 
Instituto AgronOmico do Sul liAS), em 
1943. 

A pp.$oQuis.a de nature18 an imal continuou su 
bordinada ao Departétmento Nac ional de Pro· 
duç3'o Animal (DNPA) e sendo realizada no 
Instituto rif! Biologia Animal (lBA). 

1945: Foi criado também O Instituto de Zootecnia, 
que tinha como responsabilidade a pesquisa 

. . 

I • I Ant"r1orm~ln o IMlhut" rifI Fl!rmentnç:{o constltula o 
InUilutO rle Enolnqin . ... S'Ir\ljç" de Vinho. I Cerivados. 

do rat , o animal . excluindo-se a parte \leterin' · 
ria , que continuou a ser feita no Instituto de 
Biologia Animal - IBA. Estes innitutos conti
nuaram subordinados ao Departamento Nacio· 
nal de Produç!o Animal (DNPA) . 

1946-61 : Foram criados outros institutos regionais 
de pesquiaa, subordinados ao Serviço Nacional 
de Peoqul ... AgronOmica. (SNPAJ. a saber: 
Instituto AgronOmlco do Leste (IA L). em 
1946. 
Instituto AgronOmlco do Centro.Qeste 
( 1943), .ó organizado em 1960 - (I ACOI: a 
Inltituto AgronOmico do Nordeste (IANeL 

1962: O Ministério da Agricultura é reorganizado 
com base na Lei Delegada nC? 9. Deu-se auto· 
nomia às universidades rurais, e, em conse· 
qúência, as atividades de ensino e pesquisa dei · 
xaram de subordinarem-se I uma coordenaç'o 
única . Reúnem-se as pesquisas de natureza ani· 
mal e vegetal, com 8 extinçlo do CNEPA e a 
crieçlo do Departamento de Pesquisas e Expe· 
rlmentoç[o Agropecuária (DPEA). com sede 
na cidade do Rio de Janeiro . Desta maneira, 
OI en1l0 institutos regionais passaram a dedi
car ·se 6s pesquisai agropecu'rias. 

1968-70: Mudou·se o nome do Departamento de 
Pesquisas e ExperimentaçlJo Agropecuária 
(DPEAI para Escritório de Peoqui ... e Expori · 
mentaç'o-EPE . A sede administrativa deste 
foi transferida perl Brasflia, DF, em março de 
1970. 

1971 : Pela Portaria Ministerial n~454. da 15 de de· 
zembro, foi reorganizado o EPF. em Departa· 
mento Nacional de Pesquisa Agropf!cu~r ia 

• 

DNPEA , que foi extinto em dezembro de 
1974, por ato da Diretoria da EMBRAPA. 

1972: Pela Portaria Ministerial nC? 143. de 18 de ahril 
de 1972. cria·se o Grupo de Trabalho por a es 
tudar , avaliar e reformular a pesquisa agrope· 
cuária a n(vel federal. 

1972: Lei n'!5.851. de 07112/72. crio o Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária . EM· 
8RAPA. 

1973 : Decreto· Lei nl? 72.020. aprova os Estatutos 
do EMBRAPA. 

1973 : Instalaç[o solene da EM8RAPA. am 26 de 
abril . 

ALGUNS 
AGROPECUÁRIA 
EMBRAPA (0) 

ASPECTOS 
ANTES DO 

DA PESOUISA 
ADVENTO DA 

A análise da pesquisa agropecuária realizada pelo 
Ministério da Agricultura até 1972 evidenciou alguns 
aspectos positivos e muitos pontos de estrangl'lamen
to, como se demonstrar' 8 seguir : 

(-, BaseAdo Im dados collladOS. Im 1912, pelo Grupo de 
Trabalho Inuituldo pela Ponaria Ministerial ne? 143. de 
18 de abril de 1972. 
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A_lO. po.1 tl.OL 

• A exlnlnei. de umo rede d. innltuiçilo. d. 
pesqul ..... perimontaçio sob a ori.ntaçio 
do DNPEA cobrindo div.r ... reglilo. do P.I •. 
E.to r~ do contra. do pesqul .. tlnho su. o .. 
trutura be.ada nOll lw,inteI6rglol : Diretori. 
Geral I Divisões Necionlis Esplclalizedl', 
Centro de T.cnologio Agrlcol. o Allmontar o 
novI Institutos Regionais de Pesquisa Agro
PIICUjri., com .1 EneçOe. Experimenteis que 
lhel .rem subordinada •. 

• A dlsponlbilidado de equipemonto o de Inn .. 
laçilo. do compo o loboratOrlo. 

• A disponibilid~ de molo. de divulgeçio ci.". 
trlico, corco de 16 principal. periódicos tknl· 
cos • el.nt(tlcos. 

• A existinci. de um pequeno grupo d, pro'l .. 
sionais jj qulliflc.dos. 

• A inlei.tN. de reunir especialirtal de dif.ren
tes prooodanci •• , dedicados .a litudo dos 
problomu do produçio, om "Com'"'''' 
Nacionais", por produtos, como subsldiol plfl 

o planejamento. coordenação I avllieçio de 
projetos neclonai., .;paclflcos • prlorlt6rlol. 
Not.se que esta. "Comi,ti5u Nacionais" J' 
continham o germe da id'ia dos Centrol 
Naclonol. quo o EMBRAPA criou. 

• A consellncl. de uma progromaçlo naclon.1 
integ~ d. pesqul .. egrop*CU6rl. no P.I., 
com bl" nlS nlcluidades 8 prioridades 
estabelecida. par. o desenvolvimento. 

• A exlnlneio de rosultado. de pesqul .. do .111" 
niflcoçio paro algum .. reglilo. do pai •• expio
raçilo •. 

Pontos de IIt18 ... I_*"IO. 

Entre OI vidol pontol de eltrangulamento que 
comprometeram I eficilncia dai atividades de pes
qui .. , espaclalmonto no Imblto do MlnllÚrio da Agri· 
aJltura, foram claramente Identlflcadol OI que se 
liguem: 
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Polftlc. dtJ pe!lquiu. 

• F.lta generollzad. de conheclmonto do. dl.or· 
10. problomll o cau ... quo dlficu~am o blto 
do. tr.bolho. de p*IQUI ... d. tr.nsfor'ncl. de 
t.cnologl •. O próprio IÍn.m. de pesqul .. "lo 
tev. 1i ClractlrrstlClI • o dlnamllmo nece" 
rio por •• ro.llzaçio do. 'lIUdos quo perml· 
tam um .sforço permanonto de ldentlflcaçlo 
du cauIU den. tipo de .Ituaçilo., Indicado ... 
que corocttrlum • div.rsldade d •• ltuoçl5ts 
qu.nto • controllzaçlo Innltuclonll, pr~oml· 
",ndo • açIo do 0",10. fadorol. om .Igumll 
unldad .. d. fadoraçio om compa18çio com 
outrll onde se IObra .... m 0.6",10. oltadu.l. 
aptlilcem nl Tabela 1: 

TABELA 1 - Dlnribulçio do. Orgio. do pesqul .. , 
1971 

En.do. 

M. Ger.l. 
Poran4 
S. Catarina 
Amuon" 
S. Paulo 
Bahl. 
Pernambuco 
R. G. do Sul 

MA MEC 

11 66 
8 4 
6 O 
3 O 
3 -
8 1 
4 10 
5 7 

Outros 
f~ral. 

-
-
-
-
-
9 
-
-

Gov. Ou. 
111:. trol 
dual. 

- -
6 -
1 3 
- 1 

381°1 -
7 -

20 -
12 4 

To
tal 

77 
16 
10 
4 

41 
25 
34 
28 

Fonw: Mlnlmrio di Agrlcultu .... Innltulç&et AgroPlcuWt. 
do a .... lI. 
I·' IncluI'" qu..cro .acol. "t~ •• di egronomla. 

• llmltodo • dascontlnuada açio do Governo 
om RJII rolaçilo. com O setor privado, Ena de
ficlonte coord.naçlo • t.mtolm .. ntlde, tanto 
entre OI distintos organismos e programas de 
pesquill, oomo entre .1 ... OI mll,lmportan
tes .rvlço. relacionados com I produçio agro
plc1J6rll. 

Arp,ctos Instltuc/on.i, 

• A altrutura ttcnlco-admlnlnratlva da pesqui .. 
agropacutrio nio oferecia condlçilo ..... nci.l. 
par. proporcionar decisões oportunl., empre
go .flclente dos recursol t'cnicos • humanos, 
nem flexibilidade I dinamismo que devem C&

racterlzar um sistema setorial de pesquisa 
agropecu6rla, especialmente considerando-se 
II atual, neceuldadea do desenvolvimento nB

clon.1. 
• A. atlvldad .. d. coordenaçio e de comunico· 

çio • nlvol nacional, regional o locol, om go. 
rei, lO r .. anlam de cor6ter pradrlo e luncio· 
nlVlm, qUI" sempre, na base do «i hoc. Ilto 
se tornava mli. gravl, tenck).18 Im conta 11 
.ituaçilo. d. descontrallzaçlo, .ntorlormonte 
roferido., • o el .. ado númoro de Innitulçêl .. 
nlo pertanOlntal ao Mlnist'rio da Agricultura, 
o. qu.l. se dedicovam • pesqul .. egropecu6rio, 
como _ podo obA .. ar n. T.bel. 2. 

• Um. ootntuad. deficlanci. nll roloçl5 .. do 
ooordenaçio no prOQlIlO de planel.mento e 
n .... cuçlo de otlvidad .. d. posqul .. entre o. 
Orgio. de pesqul .. o o ..... Iço. de apolo • 
egriaJltura, eapecillmente OI de auistlncle 
t'cnlca, de financiamento e de comercializ .. 
çIo. 



TABELA 2 - Dlstrlbulçlo dos órglos de posquill 
conforme ..... diflrentlil vlnrul.çõ ... 
1971. 

Orgios 

Mlnlst'rlo di Agrlculturl 
Outro. 6rg. federais 
Governol Irtadu.ls 
Entldados prlvldas 
Mln. di Educ. e Culturo 
Escolas Suporlores Est. (SP) 

Totol 

NO? do unldedos 
de posqulll 

54 
11 
90 

8 
36 

4 

232 

36,6 
4,5 

38,8 
3,4 

16,0 
1,7 

100,0 

FontJI : Mlnl •• rto d. Agricultura: InltltuiçOel di PelQUlu 
AglC)Jl1 cu"" no 8r.lI. 

Progr.""ç;o 

• In.xllt.nei. d. um pleno Intagr.do de pesqui
sa agrop8QJiri. com OI fltOrtl m.l, Importan
t •• qUI permitem moblliur, em forml .d. , 
quada e de acordo com SUl. nlcculdedl., OI 

recurso. humanos e flnanceirol, indiapena6v.i. 
~s atividades de posquill. A lu"nclo dlstl In. 
trumento de pllnejamonto, por outro lado, 
dlficultl I Indlc.çlo cl,," lOS I .. ",toros de 
pasqulll, da. Iltll prlorldedos rolaclonldas 
com rl9ll1es ou produtos de inter .... lOOnO· 
mico e social, diretamente vlnaJlldos ,. pC)

I (tias de detenvolvimonto do Governo. 
• Dlbllldado do slstoma de controlo I ,,"Iiaçlo, 

inclpacltado plrl medir resultados, Iflrir cu ... 
tos o proceder lOS .. Ijustos porlódlcos no pro
cesso de progremaçlo. 

• Au"ncil, Impll I lirtemltlca, di um InfoquI 
econômico e soclll P"" os projetos ou Itlvld. 
des de pasqul ... 

• Adoçlo IImitldl dos conceitos di lÇio Inter· 
disciplinar, tanto n.s Itlpas de pllnejomlnto, 
como nll de oxocuçlo di posqulll. 

• Esco .. z lcentuadl de poucol de llderonçl p. 
ri I Idminlstraçlo di pIsqul1l I nlvol naclo
nll, reglonl' I, multas VIZ ... I nrvII di In. 

çlIes Ixperlmlntols, frento is noceuldades do 
dOllnvolvlmento nacional I i Importlncla di 
Igrlculturo. 

• Limitado n~mero de prollsslonlls (di n(velsu· 
porlor) Itulndo nl posqulll fadlral, olplclll· 
menti comparando· ... st. númlro com I' n. 
ceuldades di crlaçlo o tronsfer'nci. de novl 
tecnologll. Este número tlmbr6m .rl bl.tante 
raduzldo lO oomporldo com I disponibilidade 

de profluion.is em outros .. .vIço. egrlcolll 
como Ixtenslo •• n.lno, C2'ktlto, .te., confor
me te pode observlr nl Tabell 3. 

• Problem'tiCl nos doi. extremos: d. Iscala de 
peucII tlCnlco. o. um lado, I poua utiliz. 
çio de tknlcos de nlvel ",6dlo pari apolo ou· 
xilllr das atividades di posquite; da outro, o~ 

• 

.. rvou·se qui o peSa0' I com QJr10l de PÓ" 
gradulçlo, vinculado' _ill fedoral, Irl 
bostonte raduzldo, tonto no DNPEA, corno 
em comparaçlo com outrlS instltulçi!es de 
pesqulll ogrlcoll. 
Eoeo .. z de outros prollulonels, t.ls corno 
lconomilta., elUUstlcol, an.lIst .. d, proje· 
tOl, programador .. , tlcnlcos Im admlninr. 
çio, comunlc.çlo clentlflca,ltc .. tr.bolhlndo 
diret.lib.nte com I pllqulll -UropeOJ',I •. 

TA8ELA 3 - Número de ~cnlcos das institulçlles de 
pesq,Aill. ,uiJtjnci. t6cnlCl I a6dlto 
rural, • Insino ogrlcoll suporlor, 1971. 

Instltuiçlles NC? de t6ulicos 

PIK,.oUill : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.920 
DNPEA (MA) 1·1 ... 861 
G(NlrnoIIlU~II. . . 927 
Outros . . . . . . . . . . 142 

AlIlstJncll t'cnica I cridlto rurll .. . .... . 3.478 
1·1 Slstl"" ABCAR . . 1.900 

CEPLACI·I.... . .. 68 
CATlI·I ......... 460 
Blncos ollcllls ... . , 1.060 

Ensino ogrlcoll suporlor: . . . . . . . . . . . . •. 2.405 
Unlvenldadn o FICU~ 
dedos de AQronomll 
e Vltorln6r11 (MEC) . . 2.000 
Unlvonldrdll e Flcul· 
dadls de AQronomll 
I Vltorln'rll Estaduais 405 

Fon.: Mlnlnlrlo d, Agricultura. A8CAR. 
• AlIliII. DNPEA. Mil, ABCI\R. CEPLAC. Cl\TI 

.Ignlfk:em, ,,~ th, ••• n~ : o.p..umento N. 
clone! di PIIQlJI .. Agr"V.:u6tt, Mlnl.rlo d, 
Agricultura. • ........ Iaçlo 8rMJlelra di Crtclto • 
Aulu.nel. Rurat. Com"''' executiva do " .... 0 

di RICUPlraçlo d. L .. oura C .... u.lra • Coo.· 
n.sort. di A .. I,I:IInc:I. T6enIc.ln_ .... , 

• InIXlstJncl1 de uml polltla IIlorlll qui pof' 
mltls. 10 slsteml fwd,,"1 de posqulll ogropt . 
cu'rll competir no mercado de trobolho, tono 
to com organismos reglonl" ~lQuj ... c0-
mo com outrll instltulçlles de ~volvlmon· 
to, ''Plcillmente I. do .. tor prlvedo ou d. 
idmlnlstrlçlo Indlroto. 

• 
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TABELA 4 - Distribuição dos pesquisadores do 
DNPEA ~ CEPLAC, em termos de tltu· 

TItulo 
Nlvel 

M.Sc . • Ph.D. 
Groduação 
TOIOI 

los acad6mico., 1971. 

DNPEA 
N'? % 

93 
7581°1 

851 

10.9 
89, I 

100,0 

Fon. : ONPEA _ CEPLAC . 

CEPLAC 
N'? % 

35 
50 
85 

4 I ,2 
58,8 

100,0 

• 00. 758 .enleo. do ONPEA Mm titulo de pOt,og,.. 
dUIÇIo. 81 _Itwwn t.undo C\lnot de pe. gr.ciJlÇlo. 

TABELA 5 - Número de economistas agrfc:olas, en:. 
trst,icos, programadores. analistas de 
projetos e comunicadores do ONPEA. 

Profissionais 

Eoonomistu agrrcolas 
Est.t(sticos 
Programadores 
Analistas de projetos agrrcolas 
Tknicos em Administr8Çio 
Comunicadores 

Fonte: ONPEA 

6 
lO 
O 
O 
O 

lO 

TABELA 6 - Variação dos salírio. do pessoal tkni· 
co de nlvelsuperior, 1971 . 

Sol6rio. 

Mrnimo 
M'ximo 
Diretores 

DNPEA 

1.914 
2.332 
3.055 

Fontl: ONPEA 

EAPA Min. 
ISUPLANI Educação 

2.600 
4.200 
5.600 

3.820 
5.752 
6.048 

Extensão 
I °I 

2.000 
3.500 
4.500 

• MUia de .. ,.,10. dl,.tot d. flIlld. da ABCAR. 
Nota: o. v.om ecim_ ... f_'lln-M a .mpo In.g'-'! __ uma 

.o fonte de pag_'i4nto. 

* Diversificação de modalidade. de contrltação 
de pellOal, demonstrando, clarlmente, a pre
cariedade do procelSO i6gul..,. de recrutamento 
e contrltação de pessoal. 

• Rlgtctez e fortes restréçÕel no slsteml pari I 

contratação de pe.soal em formo r"'ida I 

oportuna_ Esta se aplicavl tanto ~ contrat.· 
ção de luncion6rio. regulare. no Serviço pú· 
bllco, como pelo regime CLT. O. Ato. quo 
po .. itllitavam flexibilidade para contratação 
d. polso.1 tkniQ) Ir.m predrios. 

* Inexist6ncia de um processo adequado de eltl
mulos por interm~dio de promoções ou de 
outras formas. Nio existi. um sistema de escI 
lonamento para pesquisadores que estimulas • 
• dedicação' atividade de pesquisa. 

• limitação par •• designação de peuoal de di· 
reçio técnica ou administrativa, em vAriol "l
veis, uma vez que este pessoal necessariamente 
tinha que apresentar condições de servidor pú. 
blioo regular. AcrelCente-se qUI esta limitaçio 
prejudicavl. de certa maneira. I capacitação 
profissional daqueles que não pertenciam ~ ca
tegoria de funcionAria público regul.r. No final 
de 1972, 35% do pe""al t~cnico de n Ivel su· 
perior do DNPEA não tinha vinculo empr_ 
t(cio, est.ndo inclufdos na categoria de reei
bedo •. 

• Falta de um programa mais amplo e sistema
tizado de treinamento de pessoal, tanto tk
nico, como para' administração da pesquisa. 
As limitações de treinamento se fazem sentir, 
especialmente, nas áreas de pós-graduação, 
capac:itaçio de pr6-serviço e em serviço, assim 
como na de treinamento especializado. tais 
como sistemas de programaçio e de avaliação 
de pesquisa. de administraçio de projetos. de 
direçio de estações experimentais. etc. 

• Acentuada fuge. nOI últimos anos, de pesqui
sadorM que buSCIYam melhores salários, st.tus 
e condições de trabalho em outras institui· 
çõe., devido ã falta de uma polltica de pe.soal 
orientada para as necessidades operativas dos 
planos e dos programas de pesquisa. Estimou
se que, no per lodo 1968/ 1972, salram aproxi· 
madlmente 20% do. tknicos do DNPEA. 

• Os mecanismos finlnceiros pare captaçio e 
mlnejo de recursos eram inadequados e insu· 
ficient .. , tendo·se em vista o importante pa
pei da pesquisa agdcola no proceSlO de desen
volvimento econômico do Pais. Aquela situa
çio devi •• ao fato de que OI mec.ani~os 
.ram regulados por crit'rios tradicion.is, SUo 

jeitos a uma Sl!rie de problemas burocráticos 
e vinculados a uma diretriz que não permitia 
competição com outras formas Institucionais 
mlis operativas e fl.x(veis, utilizadas pelo 
próprio GO'Jerno. 

• A estrutura de programação de fin.nciamento 
di pesquisa ere visivelmente defeituosa, uma 
vez que • maior parte dos reOJrsol destinava· 
M ao apoio de ativtctMies não r.lacionadas di · 
retamente com os llpectos cientlficos e tecno
lógico •. 



TA8ELA 7 - Distribuição dos recursos de despesas 
diretls- oNPEA, 1971 . 

It.ns Cr$ 

Totl' de recursos por pesquisador 
Despesas dlretes por peoqulsador 
(sem peSSOl1) 

80.603 

22.922 

Font. : ONPEA 

• Reconhecimento de que os recursos atribuI· 
dos. pesquisa agr(coll, n. Arei do Minin. 
rio da AgriOJlturl, eram insuficientes, mesmo 
oonsiderando·se o apoio de todas as fontes de 
fin.nciamento' lU. dlsposiçlo. As Tabelas 8. 
9 apresenum .Igumas OlmparlÇões e I evolu' 
çJo dos reQJrsos orÇlment'rios apliados pelo 
oNPEA n. pesquisa. 

TA8ELA 8 - Dotação dos reamos de llgum .. insti
tuições de pesquisa e respectivos Indi 
cos por pesquisador, 1971. 

Total de 
Instituiçio reoJrsos 

(CR$ 1.000) 

oNPEA 
$lo Paulo 
CEPLAC 

Fon~ : DNPEA 

68.593 
81 .270 
11.680 

N? de 
• pesquIsa-

dores 

851 
600 

85 

ReOJrsos 
• pesqUIsa--

dores 

80.603 
136.450 
137.412 

TA8ELA 9 - Evoluçio dos recursos orç.ment.rios 
do Minist6rio 'di AgriOJltura efetiv. 
mente Iplicados pell pesquisa agrope· 
<>JAri., 1972. 

Ano 

1960 
1965 
1970 
1971 
1972 

• 
Font. : ONPEA 

CR? 1.000 de 1970 

37.968 
55.796 
45.844 
46.969 
49.236 

* Exirt'ncia de um descompasso entre o sistema 
de progromação e I e.ecuçlo finlnceiro. Co
mo resultado, verificav ... um. forte predo
mintncia do processo °burocr4tico sobre o 
procesa) produtivo. 

* Debilidade do sinem. de clptaçlo e mlnejo 
de recursos plr. a pesquisa ~rrcoll, .ndo 

muito limitldas IS oontribuições e o apoio 
finlnceiro de outras fontes que não orçamen
t'rils, especialmente do setor pr;vado (produ
tores e industriais' e de fontes externas , Um 
exemplo de amtraste com aquel. situação é 
a do f inanciamento da pesquisa agdcola nos 
Estados Unidos. 

TABELA 10 - Fonte dos reo.HSOS para a pesquisa 
agrlcol. nos Estados Unidos, 1968. 

Procedlncia 

Oepa"amento de Agricultura 
Outros fundos federais 
Fundos artldulis 
Setor privado 
Outros 
Tot.1 

Recursos 
US$ 

213 milhões 
29 milhões 

118 milhões 
473 milhões 

21 milhões 
854 milhões 

24,9 
3,4 

13,8 
55,4 

2,5 
100,0 

Fonte: USOA ''N.tion.1 Progr.-n for Agriculturtl R.,tlrch" 

• Existlncia de uma reduzida experiência na 
determinação de OJstos financeiros e operati
vos da pesquisa, fato que difiOJltava, em gran
de medida, projeções adequadas na previsão 
de recursos para o setor. 

Outros problema 

• Subaproveitlmento das facilidades frsicas da 
rede nlcional de institutos, estações experi
mentais, laboratórios, equipamentos de cam· 
po, etc. Foi enimado que o oNPEA dispunha 
de corco de 1.025 heclores de .re. connru (di, 
podendo observar·se, Issim, que existiam con· 
sidertv,is f.cilidades flsiCls dispon(veis para 
Itividades de pesquisa. Apesar denas facilid.
des f(sices, o sistema carecia de apoio de seto
rtl fundlmtnUis tos trabalhos de peequisa, 
tais como centros de pesquisa de economia 
agr(coll, de informação e do<>Jmentaçlo, bi
bliotec" especializadas, unidades de est.t(s
tice e outros. 

• Falta de crit'rios adequados qUinto * locall
nçlo de unidades de pesquisa, tinto nl cria
çIo de alguns inrtitutos regionais, Olmo na de 
estações experimentais. Não se levaram em 
consideraçlo 8S condições b.Alicos de viabili
dade • de convenilncia de aJ' implantaçío. 
Como conseqüência. havia um. concentra· 
ção ou RJperposiçlo de Itividldes de pesquisa 
em certas .reas, lonas ou regiões, enquanto 
que Im outras, funcionavam sob condições 
p .. cirils. As Tabells 11 e 12 .p .... ntam I 

dlnribuiçlo de organismos de pesquisa e de 
peoquilldortl por região do P.(s. 
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TABE LA 11 - Distribuição regional do. 6rgio. de 
l>Osqul .. do DNPEA o MEC, 1971 . 

Roglllo. N'? MEC 

Amazônia ocidental 7 3 -
Norte 9 4 1 

Nordeste 36 18 14 

Liste 28 14 1 

Cantro-Oeste 15 8 8 

Oem 4 2 -
Cantro-Sul 9 4 -
Meridional 58 29 41°1 

Sul 31 16 7 

Total 191 100 36 

Fon~: Mlnl.,.rio d. Agrk:uhura: Innltu~i5n .. P II tl.Ulu 
IlUR'I,C ICuWI. do Btall. 
• Ou.tro ... 01. IttlÕ.!liI em 510 P~lo. 

• Subaprovlitlmento, Im certa ilildidl, dai 
mlls racentft • Importlntas canqulsta. elen
trile .. Iltcnológlco. obtlde. por par ... ~n
volvido. ou por par ... Im vii' de de.'IVolvl
mento. A Ixperllncia doi centro. intern.
cionll. de peoqul .. ogrrcoll nio foi Iprovllto
d, di forma ampla I Im todos OI ...... 'IÇ'~ 
tOl, no Inter ... nacional. 

TABELA 12 - Distribuição regional dOI p"oqulsa
do ... , 1971 . 

Pooqul .. Ensino 
ROUlllo. 

N'? Fedoral EstoduII 
IN'? I ISP) 

Amazônllocldentol 60 2,2 - -
Norto 82 2,7 41 -
Nordotto 193 8,3 91 -
U"" 182 12,1 - -

146 8,2 377 -
8 0,3 - -

278 11,9 - -
881 46,7 422 406 
223 9,8 281 -

Totll 1.920 100,0 1.192 406 

Fonte: MA, "Innttulçe. di Pw: )JI .. Ag,,,* I cu". do 8r.U" 

Eltwo fotOl 1 .. lram I EMBRAPA I de.nvolVlr 
esforços no nntldo de cr'-r um modelo de p.~11I 
IdlptadO AI oondlç(l .. brasllelr .. I .. flclentemente 
flexrvll paro fazer foel • demando eralClnte de 
conhoclmonto. lmonodo di ogrlwlturl. A 11;10 li
~Iiib dliOl\" .. ta modelo, Indicando .. raza.. 
quI • pouaram tonto na lógico como Im fIto. hl .. 
16rlco., qui levarlm • "" crloçIo_ 

Novos Rumos da Pesquísa Agrope<'lIí'ía 

o lumonto di produtlvidado di ourlcultura tor
nou-. ablativo axplrcito di polrtlco oconômlco bra
IlIelra, Im tempol m.1s recente,. Contrlbulr.m par. 
In. decislo I' cri •• de abastecimento do. grlndn 
centros urbanos, Ii condições flVorjy,l, do mercado 
Intem.:ion.1 I o r.oonheehnento de qui IOmente 
I expanalo di frontairl OUrrcoll nio .r' COPIl dI "'" 
rar ofortl do IlImlnto. o flbrl' Im condlçllo. de fller 
fece 10 .Ievedo crescimento d. dem.ndI. nas ...... 
dlmonllMo. nacional o Interntclonal. No. di.. qUI 
cor .. m, o esp letra de fomo quI Imoaçl mllhllo. de 
.m hum.nos • outro f.tor qUI lev. Ii neçae. prl'll
Ioglld .. , no quo rllplla I .. w"". nlturlls Iproprlo
do •• ogrlwlturl, a oxpandl .. m "" pro<luçio, pro
wrlndo ... Im IludIr I ",solver um do. probllm .. 
qui .n.lbllizl I humlnldedo. 

A Istrltjgll pari o Ineramonto de produçio o 
produtlvidedo contompll I oxpanslo de frontel", 
OUrrcoll I I modernluçlo dI ourlwlturl quo. tor
nou o temi dominantl dI polrtlco OUrreall do Gover
no. Reconheceu-se, umbfm, qUI par •• atingir .,te 
objltlvo • noco""lo um conlunto de modldl', har

. IhoniClmentll pl.nejadl. I .. IQJt8d •• , qui .br.nJem, 
Intre outr .. , es 'rol. de 1"IJtfncla "cnlco, de ploqul
.. , a'dlto, polrtlca de praço. mrnlmo., lbostoclmon
to I de comfrclo Internlclonll, vl .. ndo I garlntlr a 
pollçio ltull I I conquisto de novo. mlrc.dol. 

A iliOdornlzaçio di Igrlwlturl Implico um era .. 
cimento .Ignlflcatlvo da produtivldedo do. flto .. 1 

tlrrl I trlbolho. EquivIII I diz", uml ogriwlturl quo 
• fundemento nl cltncll o tecnologll I nio lpanl' 
na po"lbllldldl de mobilizar, cedo VlZ mil., mllo ... 
qulntidedo. do. fatorl. trldlclonll .. Por ottl moti
vo, o Plr •• dtcl~lu I invostlr inll. Impllmente Im 
cI'nell' ou"rll. o Invottlglçio ogropow'rll, rlconhe
condo-., oulm, o papel fundemlnal dI geraçlo de 
conhocimento. no IUmlnto de produtlvldede di ourl-
wltura_ . 

As grandl. trlnsformoçllo. di' clfnela. ogr.rlll 
ocorrido. na Europa, no •• wlo. XVIII I XIX, I dI 
I' trlnsportad .. pari OI Estado. Unido. dI Amfrlco, 
tlvlram refloxOl na orgenizaçio di ploqul .. brIIl
lelrl I plrtlr de 1860, e, mil. profundlmlnto, I por
tlr d. crioçio do Instituto Agronômico di Camplnl', 
am SIo Piulo, Im 1887. 

No qui r"Plla 10' Ispoc:tO' Instltuclonll., o 
Br .. 1I foi Influlnclado pilo modelo germ'nlco, qUI 
Instltuclonlllzou I pesqui .. sob I 6gldl di admlnl .. 
troçlo p~bllca, I mlntlvo .. parado., do ponto de 
vlstl odminlstratlvo, o In.ino dll clfnell' our'rll' I 
I ""'enalo rural. O modllo lmorlcano Instltuclonlll
zou o en.lno, I pesqul .. e I l"iJtfncla tlcnlca, oab 
o lU'Prcio de uml anlcalnstltulçlo - I Unlvl"idodt_ 
HoUVI llgum .. tontatlvl. di Introduzi-Ia no Brllll, 
mas nlo forem bem r.cebldas. 

À 6poc1 Im qUI 1l1li decisllo. forlm tomadl', 
N _Womdl metida do lkulo XIX. prlllbllr. metIda 
do .wlo XX, no Brl.1I havll lpena. du .. opç15'. pe-

• 



ra I pesquiso. do ponto de vlstl Inlll tuclonel : Idml· 
nlmlCio público ou inlcletlv. prlvldl. As modU I· 
coc6e' Que IUrglr.m n. dtCIde de 60 e ... profund. 
ram no perlodo PÓ" permitindo v6,lo. tipo. 
de luocllÇÕ" do pod. r p6bllco com o .. tor pr ivldo. 
ou mesmo outr •• forma. de empreendimento do p0-

der p6bllco. a"m de IdmlnlltrlCio dlroto. erlm 
Mluoll 'pecl. desconheclde. e Invi'v.l. do ponto de 
viII. 111111. Como. Inllltuclonallzou I pelQul .. sob 
o. IUsplclo. do E.tldo. I IdminlltrlCio dlr.to orl I 
único opçio dl.ponlvol. tinto no QUo rtspelulO Go· 
verno F.deral Quanto ao. oltadull •. Por 1110. 101 I 
.scolhlde. 

Algun. oJtldo. forlm copaz." de de.nvolvor 1U1. 
inllltulçõe. de pesqul ... OtltaClr.m .... nem pertl· 
cullr o. Estldo. de SIo PlUlo. Rio Grlnde do Sul. • 
MIni' Gorll. o Pornembuco. A nlvol federll. o m .. co 
decl.lvo de orgonlzlCio di pelQul .. dlU de 1938. 
com a crllCio do Ctntro Nlelonll de En.lno e Ploqul· 
... Agronômico. (CNEPA). QUO plucu por ",cusl· 
VI' reforma., mas nenhuma dell. d'legou • rlprII.n

tlr modlflcoclo profundl. tinto no quo. roforolO' 
aspectos inrtituclonail. quinto 10 modelo de Ixecuçio 
de pesqul .... 

Em 1972. tornou·. cloro qui O Irrlnjo Instltu· 
cional. baltldo na tdmlnl.trocio direto. hovll filho
do. Nio hovll .. n.lblllzado e. lider.nç.. brllllelrll 
plrl o plpel di clAncl. do de.nvolvlmlnto de IIIrl· 
culturl. Corno conseqOlncll. o orçamlnto plrl pe •. 
qui ... nio lcompenhou o ritmo Infllclon'rlo. A poli· 
tlco ·de rocurlO. humano •• om vllta de Inflexll:!lIldode 
de Idmlniltroçlo direto. nlo Itrllu molhore. IIl0nto. 
nem detenvolvlu um programa di trelnlmento • con· 
dlç6e1 di preparar I m .. te de p uqullldor .. que OI 
problemll di lllropoa.o'rll br .. llelre requorllm. Os 
uclno. r8aJl'1Ol financeiro •• humano. foram di .. 
penol num grande nÚlllero de atividades; em con .. 
qOlncll. I oflc!tncll de peSQUI.. nlo pôde otlnglr 
nlv.1 .. tlsfotórlo. Em 7 d. dez.mbro de 1972. Itrl· 
v" do Lei n!' 6.851. o Govemo bra.II.lro tomou de· 
cloio hlllÓrlCl. crllndo I Emr" on 8rl.1l01rl de Po .. 
qui .. Agroplcu'rll - EM8RAPA - quo 1.lUmlu li 
funçl!e. do Otplrtlmento Noelonll de Peoqul .. 
Agropocu'r;'. Foi Inltalldl .m 26 de Ibrll di 1973. 
Tom I r ... .,n .. bllldodo de coordenlr O .xecutor I 
Invutlgoclo ogropaa.o'rll em todo o t.rrl16rlo neclo
nol. I8ndo dotldl de floxlbllldede tdmlnlstrltlvl no· 
oo"'rll O plro Oxecullr tlrefa de tio vIIII' propor· 
9&e •. A crllçlo di EM8RAPA repreI8ntou. lulm. 
uml mudenç. do Clr'tor IUbstonc;'1 no mocanlsmo 
oxlmnll. Ibrlndo Implll pouibllldade. de um esto
boleclmento de modelo Inllltuclonal de oxoa.oçlo de 
peSQUI ... om condlçl!es de fazer to" 10 de .. flo de 
IllOdlmiz~.o di Igroplcu'rla brasll,lra. 

o ''MODELO 

herdado d, tradiçio teuto-americana era inadequado 
poro o 8r .. lI. Eue modelo ba .. la· .. na execuç:lo de 
peaqulSl em eltações experimenta is (ou institutos 
de peoquiso) que .. dldicam a v6rl .. atividade •• 
abrangendo ampla gama de wlturss e criações. Tra
t.se de um mod./o difuIO, adequado apenas a am· 
bientes que tenham caracterlstical especiais, entre 
II qull •• destacam aSl8Quintes : 

(.1 lbundAncia de recursos destinado. , pesqui· 
sa, demonnrando que. sociedade j' reconheceu opa· 
pel pdoritirio que el. desempenha na modernização 
d. Igrlwltur. e encontrou mecanismo. de captaçio 
c.pazll di asseWoJ rar um orçamento generoso a sufi
clentementl flex 'vai par. adaptar-se 'S me iglncil' 
pIOJl i.res dll invIstigaçlo egropew'ria; 

(b) prldomlntncia de uma filosofia liborel Que 
lCtito comportamanto Indivldualilla do. pesquisado· 
rei e do uma .tmosfer. de tr.balho que cU • cid. 
elentiltl I mpll libordede de escolha de projeto. de 

• 
plJqUIII; 

(cl .xlll'nei. de um. m .... critica de IIIricul· 
torll organizado. em bases competitivas, capaz" de 
Interagir com os pesquisadores e autoridades e, aoim, 
tornlr oxpl (cito. o. problem •• Que enfrent.m. EIta 
meconlsmo dill6tlco exeroe pre .. 1o plra Que .. delll· 
nem AlQJrsos suficientes. pesquisa, Ivltando-se, ao 
mesmo tlmpo, que OI pesquisadorel • alienem no 
melo rurll o plUlm I dedicar· ... soluçio de proble· 
mOI mil. rellclonldo. com seu gallO peucal. dentro 
:lo compo de upaoi.lIZ1çlo. 

A pre.oio do. agrlcultore.. conjugld. com • 
orlentoçlo Individualista do. pesquISldor ... I ..... a 
um .Iltaml de pesqul .. que procuro gerar conheci· 
mentos de nlturaz. dlvorsificlde. cobrindo v.1ta 
gem. de luunto. e .br.ngendo grande número de 
crioçõe. e cultur ••. H6. Clrtamente. linha. definida. 
de ltuocio enfatizando peoqui ... que visam a econo
mizar terra ou trlbalho. Nio se proa.ore. entretanto. 
ordenar a gtraçio de conhecimento. conforme elgum 
crlürio. eXCito aquela Indlcodo pelo movimento do. 
prlço. rel.tivol. 

A tendtncla • proporcionar O múimo de con"'· 
cimentos foellvoi •• tendo om "f.ta "' IImitaçõ .. do 
limpo o de recurlO •• com o mli. amplo gema de In· 
Iormoçllu clenllflco •. Assegur ••• delta forma. o 
.tendimento do. IntereUl. Indlvldualllta. do. peoqui· 
Sldore •• pol. cedo Qual tem. auim. ampla llbordede 
de olOOlhl. Glrente· ... de outro lido. a .. tisflCio 
do. Insolo. de mllorll do. lII'ia.oltor... principll· 
monte dlquel .. Im condições de exeroerem pre."o 
sobre li Instltulçl5e. de peoqui ... Quando d8llrmin. 

• 
do agricultor entra em contato com o universo de 
conhoclmento ••• m bulCl de Informoções plre mo· 
Ihorar e oflc!tncia de seu n.góclo. conto com elevld. 
probabllldede de oncontror o. conhecimento. quo lho 
permltlrlo elobor .. o melhor sistema de produção 
perl "' condlçõe. da ",a propriedede. dld .. as res
trlçõe. de rta.orlOl flnencoiro •• de naturezl p.lcoló
gico. 

~ nlturll que o proceuo dlll6tlco que .. áo.,n· 
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volve entre pesquisadores e agrirultores, num ambien· 
te de abundAncia de recursos para a pesquisa e que f .. 
voreça o individualismo, tanto dos pesquisedores 
quanto dos agriOJltores. engendre o desenvolvimento 
do mod.lo d ifuso de pesquisa. N.st ... ntido, li. 
, considerado adequado, a~ porque, dada a natureza 
diversificada dos conhecimentos gerados, garantir' I 
elaboraçio, por parte dos egrirultores, de um número 
muito elevado de sistemas de produçio que ti aJu ... 
tam lIs mais variadas condições. 

A liberdade de e.colhe do. pe.qulsador .. rep"'· 
senta garantia adicional de Qua os projetol de pesqu l· 
sa nlo se relacionem apenas com as neceuidades de 
curto prazo. O un iverso de resultados de pesquisa 
oontert informações que não têm aplicações imedll' 
tas, mas que poderão ser de grande valia no caso de as 
condições sócio-econOmicas mudarem. Isto ocorr. 
porque alguns pesquisadores, de intui~o mlis desen· 
volvida, antecipam mudanças nas condições do ambi· 
ente e, noutros casos, o fator sorte tem papel prepon
derante . 

A INAOEOUAÇAo AO BRASIL. 

o modelo difuso gera grande número de infor· 
mações, que t6m pequena prObabilidade de se cristali
zare~ em nova tecnologia. t. por esta razão, um pro· 
cesso d ispendioso, somente factrvel numl soc"dlde 
rica e que se dispõe 8 investir somas vultosas de 

• recursos em pesqUisa. 
Nos pa("s em processo de desenvolvimento, dois 

ingredientes fundamentais ao funcionamento do mo
delo difuso estão ausentes: são escassos os recursot 
destinados' pesquisa, e o atraso dos Igricultores, alil' 
do • defici'ncia dos meios de transporte e comunica
ção, dificulta o estabelecimento do me Cinismo dia", 
tico. Mas os pesquisadores cultivam a tradição indivi
dualista, herdada dos pa(ses desenvolvidos, através do 
treinamento no exterior e da liderança cientffica que 
consultam. Existem, portanto, condições para que se 
al ienem da realidade rural e procurem dispersar o 
tempo no estudo de virias culturas e criações, Ibran
gendo gama variada de conhecimentos. Como os r. 
rursos humanos e financeiros são ISClUOS, • natural 
que a dispersão de esforços reduza I eficifncia da peso 
quisa. Em outras palavras, o estoque de conhecimen
tos gerados nio maximizará o número de sistema de 
produçio que dei. pode ... r .xtr.(do. O agricultor, 
quando em contato com o universo de conhecimen· 
tos, encontrari inform8Çl''3oes espar .. s e incompletas 
que não permitam a elaboraçio do sisteml de produ· 
çio adequado 6. condições do seu negócio. 

Num ambiente de escassez de recursos, o modelo 
difuso deixa de ter caracter(sticas ÓtimM. ~ n.ce ...... 
rio modificj..lo de modo tal qua os conhecimentos 91· 
rados obedeçam a critérios de ordenaç.fo definidos e, 
desta forma, citem origem ao númttro m'ximo de si ... 
temas de produção, tendo-se em vista a grande limi· 
taçio do. recurlO, di.pon(vel. pera • pesqulll. 
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o desafio QUI se apresenta' encontrar os crit'
rios de orden.ç.io. Uma IInh\ alternatl"l seria a pes
""lu segl",1ir orientação semelhante, por exemplo, • 
de uma Ubrica de automóvei •. Daver6, primeira· 
mente. desenhar OI protótipos de sistema de pro
OJçio, que lio de du .. nlturez ... Algun. conttm 
modiflcaçõe. que objetivam melhom a .flc16ncla 
dos sistemas de produçio em uso pelos agrlaJltores. 
~ o que I UbriCl d. automOvei. fez qu.ndo d.seJ. 
realizar .Iguns melhoramentos numa linha bem lcelt. 
pelo público. Outro grupo de protótipo. ",f.re· .. 
• sistemas de produção Que se imaginam apropriados 
par. daqui. cinco ou dez anos, ou. Quem sebe. um 
futuro mil. longlnquo. Multo de futurologia entre· 
r' aqui. ~ claro que existe alguma orientação, tendo
se em vista II informações Que fluem dos mercados 
de produtos. fatores, n81 lUas dime"5Õe' naeion.1 I 
intemacional. 

Desenhados os prot6tipos do sistema de produ
çJo, abar' Ias investigadores selecionarem um con· 
Junto d. projeto. do pesquisa, cujo. relUltado. per· 
mitirão I montagem dos sistemas de produção pre
vistos pelol protótipos. t claro que o universo de 
pesquisa tem .gora uma ordenação definida e dele, 
evidentemente, poder·se-i extrair o número m'ximo 
de .ist.m .. d. produçio, pol. fo i construIdo para .st. 
fim. 

Uma orientação desta natureza dê or igem a mui
tos problemas, entre os quais se salientam os seguin· 
til: 

(a) problemll d. natureza metodológica, llgedos 
10 d .... nho do. protótipos do .ist.ma d. produçiQ o, 
a pertir d.I .. , 6 eleboraçio d .. linh .. de pesquisa e 
projeto, de pesquisa que serão realizados pelas unida· 
dei de investigação; 

(b) como os recursos são escassos, é necesdrio 
limitar o número de protÓtipos de sistemas de produ
ç.io e o número de culturas e criações que serão bene
ficiados pelos programas de pesquisa. Critérios de 
prioridades terão que ser estabelecidos; 

(c) a concentração de esforços em algum~s cul
tural e criações, dentro da Ótica do sistema de produ' 
ção, requer arranjo institucional apropriado para que 
ti possa alcançar elevada eficiência nas atividades de 
pesquisa. Dificilm.nt .... ré bem sucedida d.ntro d. 
unid.de de pesquisa que se dedica a vêrias explor. 
QÕes orgeni18das na base de departamentos especia· 
lizados por assunto, como departamento de solos, de 
melhor.mento de plantas, etc. Num ambiente destes, 
dlda a tr.diçio individualista a que estlmos acostu· 
mados, é naturel que pressões procurem romper IS 
regr •• do concentraçio e desobedecer .. prioridade. 
.ltIbel.cida •. Est .. pressões nascem dos d.partam.n· 
tos que querem desenvolver a 'rea de especialização, 
conforme a oriinteção geral do campo cientIfico dos 
palses avançados, 8 dos pelQuisadores que dedicaram 
sua vidl I explorações agora não consideradas priori· 
tirias. t preciso notar que a organização da pesquisa 
em institutos deste tipo é uma decorrência das ex igln. 
cill do mod.lo difu.o. Rejeltedo est. mod.lo, 6 



nece.sIlrlo modlflCllr tamb6m o arr.nJo inniruclon.' 
QUO vla~IIllou a execuçio do mesmo. 

o ENFOQUE NACIONAL. 

o modelo de execuçlo de peoqulla condlclona, 
em multol aspectos, o modelo In.tltuclonal. H', en· 
tretanto, outrO. f.tore •• conlider.r. S.li.nt~ ·. 

0$ se~lntes: 
(ai a evoluçia hlltbrlca da peoquila ogropecu6r10 

ocorreu de maneira muito dea.miforme no terrlt6rio 
nacional . AllJ.In. estados desenvolverwn SUIS Institui · 
ções de pesquisa. alc~.,do .I,vado gral de matu ri· 
dade, obtendo resultKtol qUI tlvern impacto lobre 
li produtlvidede da agricultlJrI. Na maioria dOlllta
do., .ntretanto, I pesqulsl nlo teve I~.I d8ltíno. em· 
bora al9Jm mecanismo institucional tenha .Ido cri. 
do, seja pelo Governo federal ou estadua'. como o 
obJotlvo do ",ollzar InvOltlgoçio ogrlcole. Deito for· 
ma, ui'te uma realidade institucional, fi n{vII de .s
tedo, que nia pode ser negligenciado; 

(bl nia le oconselho, num poli como o Br .. II, 
CJ,Ie o Governo federal assuma toda a responsabili
dade da peSQUisa. ~ importante estimular o desen
volvimento das instítuiçz,es enaduais I buscar a coo
peração dos estados em aucx::iaçlo com o Governo 
federal, visando a acelerar, aprofundar e diversifi 
car a geraçio de conhecimentos; 

(elo modelo concentrado de execuçlo da pes
quisa Implica a selaçio de atividades e produtol Que 
têm dimensio nacionel, deixando, por esta razio, de 
contemplar OI interesses mais especff1cOI das ""ali
dades locais. 

A realidade brasileira, desta forma, aconselha um 
modelo institucional suficientemente fl,xrval para 
permitir, ao lado de uma concentraçio de esforçol 
(J,Je produza impacto em 'reas de investigaçio consi
deradas estratégicas pelo Governo Federal, o atendi· 
menta dos interesses especlficos dos estados. Em su
ma, o mecanismo institucional deve abrigar, a n{vel 
federal, o modelo concentrado de execução da peso 
Quisa, e a nlvel estadual, dar guarida a uma maior 
diversidade de iniciativas, mas evitando que a dlspar
sio de recursos seja de ordem tal a comprometer I 
eficiência da pesquisa. 

o MODELO INSTITUCIONAL 

A Lei que criou a EMBRAPA, atribuindo·lhe as 
funçõel do execuçia o de coordenoçio d. peoquil' 
agropecu'ria, em todo o território nacional, deu con
dições para a fonnulaçio de um modelo institucio
nal que se ajusta aos conceitos antes esboçados. 

O Modelo Instltucionol do EMBRAPA é cons' 
titu(do por um Sistema N~/onal, que compreende 
duas linhas fundamentais de atuaçio : açio direta e 
ação coordenadora. A açio direta realiz.se atrav', 
das unidades de execução de imbito nacional - os 
Centros e Serviços Nacionais - e as Unidades de Exe-

cuçio de Peoqui .. d. Âmbito Enedual. A oçia coor· 
denldora 6 de carllter prograTIlltico e norma . ~" ". e 
tem nas Empresas Estaduais de Pesquisa AgropeOJária 
o veiculo de execuçio de pesqu isa. 

Centros Naclonall por Produtos ' e por 

Os Centros Nacionais caracterizam-se pela alta 
concentraçio de recursos humanos e financeiroi, em 
número limitado de produtos, que, via de regra, não 
excede de trfs por Centro. A equipe ~ de combinação 
multidisciplinar, competindo·lhe a conduçlo direta 
de trabolh", de geraçia de tecnologia om produtol 
de interes. nacional. Volt.-n a atençio para pesqui
IIS que ultrapassem IS fronteiras estaduais, os limi
tes das regiz,es geopoHticas e, at' mesmo, ecológicas. 

AI'm dos Centros especializados por produtos, 
existem os Centros mais dedicados ao desenvolvi
mento de recursos naturais das áreas tropicais: úmida, 
semi-Arlde e dos c:errldos. Objetivam trendonnar, 
dentro de uma ótica que visa a minimizar O desper
d(clo, a Imensa quantidade de recur'!os naturais exis
tentes naquelas regi~s em terra agricultivel, dedican· 
do-so 00 eltudo do ",I oç ia : planta/lai a/meio ambien· 
te ou animai/solo/meio ambiente. Dentro deste en· 
foque. e atentos às prioridades nacionais. os Centros 
por Recursos procuram desenvolver trabalhos que 
objetivaria o desenvolvimento de sistemas de produ
çl0 para produtos economicamente explorâveis n. 
ecologia eS1\Jdada, alternando-a o mfnimo poss(vel. 

Os conhecimentos clentfficos gerados pelos Cen
tros Nacionais deverão contribuir para elevar os n(
vais de produtividade dos produtos envolvidos, me· 
Ihorar o aproveitamento dos recursos naturais e hu· 
manos e identificar e equacionar problemas de natu · 
reza sócio-econômica que afetam a produção e as con
dições de vida do meio rural. 

A atuação dos Centros Nacionais é sempre carac
terizada por estreita articulação com os Sistemas Esta
ckJlis, adiante definidos, levando-Ihes o produto da 
pesquisa para as devidas adaptações a n(vel estadual e 
deles recebendo subs(dios, tanto para elaborar quanto 
para conduzir projetos contemplados na respectiva 
linha de especialização. Equivale a dizer que os Cen
tros Nacionais se articulam com as Unidades de 
Execução de Pesquisa dos estados, a Univer'!idade, a 
iniciativa particular e organismos de natureza regio
nal, visando a somar esforços e evitar duplicações des
necesdria •. 

O desempenho dos Centros Nacionais ~ medido 
em termos do número máximo de sistemas de pro
ÔJção que um estoque de conhecimentos gerados en 
gendram e que sejam relevantes para o Sistema Esta
dual e para os agricultores. Desse modo, a pesquisa 
busca ordenar a geração de conhecimentos, tendo co
mo fundamento os sistemas de produção em uso pe
los agriOJltores e as previsões feitas, em face das infor
mações que fluem da pai (tica do Governo e dos mer-



cedo. de produtos • f.to", •• ntl dim.n.lIo. noclon.1 
• Internacional. 

No de .. mpenho de IUtI .trlbuiçllo •• o. Centro. 
NlCionais contMTl com o liPolo dos Servlçol NlClo
n.l. (Serviço de Produçlo do Semonto. Basic .. I 
Serviço N oclonel de L.vontomento o Con .. rvaçlo 
de Solos). 

S/noml Elt8dull. 

~ o instrumento balco plr. o desenvolvimento 
dI progrom .. Intogrodo. di pesqul •• ogropoculrlo nos 
divenos .It.dos brasileiros, .nvolvlndo, .mpre QUI 

po .. f .. l: o. govlmos d. codo unidade di Flderaçlo 
I OI demlls organismo, qUI atuam Im pesquisa na 
''''L Nos unidade. d. Fldlraçlo onde exinlr emp"," 
estedu.1 de 'petqUisl egropecuiria, criada em Irticul. 
çlo com I EMBRAPA. c.ber" mosm. I coordonoçlo 
do Progrom.lntogrodo. Inexlnindo .mp"," IItoduai. 
a coordonaçlo do 5istem ... r' cometido' prbprl. 
EMBRAPA. 

Incumbe .0 5i.tem. E.toduol. ItrIV" d .. Unid. 
de. de EXlCuçio de Pe.qui •• do Âmbito E.toduol 
(UEPAE.I o desempenho dos funçõo. de promover. 
planejar,estimular, supervisionar, coordenar e execu · 
tar as atividades de pesquisa, .xperimentlÇio agro
pecu'ria, objetivando: 

(., a odoptIÇlo •• nfvol estadu.l. di tocnologl. 
!!Broda polos Unidades de Exocuçlo de Posqul •• dI 
Âmbito N oclonal (Centro. N ocion.i.,; 

(bl a goroçlo d. tecnologio p.ro produto. di In· 
tores .. loc.l. nlo con~mplodo. n. progromoçlo do. 
Centros Na:ionlis; 

(cl • coloboraçio. com os Unldod •• d. Exocuçio 
de Posquisa do Âmbito Nocionol ... mpre que ti 

condições ecolbgiclS das .relS em Que elas se situem 
ISsim o recomendam, na geraçlo de tecnologia em 
rel.;io I produtos de Intemse nacional, tem prejuf· 
zo d. lU. funçlo princip.1 d. odoptIÇlo d .... mosm. 
tecnologia, • n(vel local, plra SUl posterior trln.te· 
rênci. ao produtor rural. 

A integl'lÇio. nos Sistem. Estaduais. das univI,' 
s.idedll •• sub,lecimentos de ensino superior, objeti
vlrt • formaçlo e treinlfTllnto de reQHIOS humanos, 
a contrltlÇio para execuçio de trabalhos c::onducen· 
to •• goroçlo do tocnologio ospocfficI o • obtonçlo de 
assenoria especial na 5OIuçio de problema, da pelqui· 
.. ogropocu6rlL 

No qUI respeita li Inlciativl particular, • .,tieul. 
çio se faz conlider.ndo-se, entre outra. modal idades 
de cooperaçio. • compra de tecnologia gerada ou 
odoptod. pelO 5i.tem. I • goraçlo do tocnologi. o'pI' 

• 
çl.ficf. Im coloboraçlo com o 5istlmL 

Unldod" de EXlCuçlo de P"qui.. de 
Âmbito Enodu.1 - UEPAEL 

510 aquolas quo se d.dicom to t"b.lho de odop· 
taçlo da tecnologia plr. 11 condiçÕ85 das zonll 

ogrfcol .. homogin ... dos utldos. Olvlm tomb4m 
gom tocnologll p.ra produtos dI In~r .... : .. .. : I 
","lIzlr •• Itivldade ••• "II~. do. Centro. Noclonll •• 
Im ",Ioçlo I produtos de Inte", ... noclonll . 

5u. criaçlo I oplraçlo .b .. Junlficl com uml 
dimensio m(nima qUI contemple aloclllzlÇlo d, um 
g",po interdlsclpllnor de pesqul.odo",. dedlcodOl 
10 trabllho de pesquiso com doi. ou mil. produto. 
ogropocu'rlos e que Ju.tifiquI I udllzaçlo de .n",· 
11HOI de opolo odmini.trotlvo. de Informoçlo cllntr· 
IlcI • di Ilborotbrio. proporclonod .. pell própril 
Unldodl l/OU por outro' brglos. 

A. Unldodu de EXlcuçlo de P.squlll de Am
blto E.toduII podem ut" vlnculod .. dl"'tomln~ • 
EMBRAPA. ao. enodos ... unlve"ldodt •• brglos re
glon.is •• nddade. prlvodli I outro •. Poderio exlnlr. 
no ostodo. t.nt .. unldodo. d. oxocuçio de pesqulll 
quent_ sejam nacesdrias par. apoiar o de.nvolvl
minto agropecu6r1o d. reglio e tempr. QUI nlo oon
templlm .tivldodu que .ignlfiqu.m du.lldodl d,,,,", 
co .. 6ri •• Im "Iaçlo 101 tr.belho. conduzido. peltl 
Unidade. de Exocuçlo de P.squlll dI Âmbito Noclo
nai ou dI Âmbito Estoduel. do m ... no ou di outro 
IItodo d. Federaçlo. 

Impllnted •• Empresa E.todu.l. em Irtlculaçlo 
com o EMBRAPA. c .... rlo. grod.tivomlntl. ti oti
vldodos .xocutlvtl no Imbito utodu.1 den. úllim •• 
.ndo tr.n.ferld. MIu.lo. ",spon.abllldade d. condu· 
çlo direto d. pesquill n. 're. d. ",.pectlvo juri.diçlo. 
ptl.ondo • EMBRAPA • opoi.r técnlc •• m.terl.l· 
mente tais atividades •• eXlrcer • açio coordenldor. 
qUI lhe compe~. 

Ctmpo. ExperlmlntalL 

510 locli. onde lio In'lalodo. os IUbprojeto •• 
enslios e experimentos, sob • r8lponsabilidede d. 
pesqui.odo"" sediados nas Unidade. d. EXlCuçio de 
Plsqui •• di Âmbito E.todu.1 ou nos Contro. Nocio
nais. Os c.-npos experimentais podem .r instalados 
com • col.boroçlo de produtoros • do brglos ou In· 
tidodos intoro .. edos ou pertencer dl"'tomonto • 
EMBRAPA ou Empr1l •• Estedual. No ont.nto. em 
nenhum CISO servem como sede d. pesquisadores. 
Algumas das Estaçllo. Experim.ntai. do •• tlnto 
DNPEA o do outros brgios ostodu.i. estio sendo 
aproveit".s como ClmpOS experimentais, vinculadM 
o dotorminoda. Unidades do EXlCuçio d. Plsquill de 
Âmbito E.todu.l. 

EmpiI .. EttMlu.I. 

~ a empresa pública, vinculada à Secretaria da 
Agricultur. do Estado respectivo, dotada de person. 
lidade jurídica de direito privado, astonomia admi· 
nistrativa e financeira, com atividades ajustadas aos 
objetivos, metas, planos 8 sistema 9Peracional preco
nizodos pela EMBRAPA. 



Orglo Central da Emp .... Ett8dual. 

~ o órgio de admlnl.traçlo RJplrlor d I Emp,..a 
• ell6 conllitu Ido polo Conlllho T6cnlco ou dI Ad· 
mlnist raçio, Diretoria Executiva e Unidades Centrais 
de Apoio pare I conduçlo t6cnica, .cImlnlstrativa a 
financeira de pesquisa egropecu'rla no a.tedo, exar
OIndO ainda a coordanlO;io o artleulaçlo com os da· 
m ais entidades, visando 10 desenvolvimento do Pro
grama Elladual Intlgrado da PIsqul .. Agropleu6rla. 
t: um orglo essencialmente normativo e indicativo, 
visto que a funçio executiva corresponde b.lc81lente 
k Unidade. dI EXlCuçio da POIqul.a da Âmbito 
Estadual a .Ie subordinadas, via vinwlaçlo dir.ta ou 
otrov6. da coordlnaçio. 

Ropr .. rrtaçlo EOladual da EMBRAPA. 

Con.tltui·", no 6rgio cantral, a n (vII oOladual, 
vinculado dlrltamente • EMBRAPA . Tlm por funçlo 
coordenar e apoiar a pesquisa a ser ",allzada pelas 
Unidadl' de Execução da Pesqui.e da Âmbito Eu. 
dual de própria EMBRAPA I de outra. in.tltuiçõe. 
com ela articuladas, com vistas ao desenvolvimento de 
um Programa Integrado de Pasquisa Agropecutrla 
a n(vel de OItadO. 

A Rop,.",ntlO;io Elladuel atue ",mp,. am llIral· 
u artieullO;lo c,,", o órgio do pesqui .... taduII, 
visando a colaborar com o estado Interenado na con
ncuçio gradativa de aatonomi, almeJedl, mediante 
obtançio d .. condições nI0l"6ri ... implontaçi o de 
Emp,.SI própria. 

Rap.a .. ntaçio Regional (ou ElCritbrlo 
Regional) da EMBRAPA, 

Constitui·.. no 6rgio de EMBRAPA a n(val 
regional , a dever' existir somente quando ficar carac
terizada sua noceuidade para mels r~ida conseOJçio 
dos objeti'tOs eol imados em relaçio t implantação e fun
cionamento do Modelo Institucional da EMBRAPA, 
tendo em vista, sobretudo, I necessidade de artlcul. 
çio com organismos de desenvolvimento ~gional 
(SUDAM, SUDENE , Itc.), a órgão ,.gionll tIIr' açio 
preponderante oos aspecto, que dizem respeito • 
coptaçio I • Ilocação da ,"eu"". Ispec(ficOl, bom 
como ao desenvolvimento de polhicu e n(val regio
nal e • colata da InformlO;õe. par. programlO;io da 
Plsqui.a. 

Quando Implontada a Rlp,.",ntaçio Regional, 
poderio IIr .Implificados ou Illminado. o. 6rgiol 
OIntral. a n(vII eOladuIl, qua ficario vinculado. di,.· 
umanta • Raprlllntaçio Rlglonal. 

A convarglncla para projltol. 

A estrutura de execuçio da pesquisa e o Modelo 

In.tltuclonal dolo docorrant.e "p,.lIntam umo dacl· 
aio hl.tbrica tOlliadO pela EMBRAPA, fadada. tar 
implCto substancial nOI retornos que a pesquisa egn> 
plcu'ri. propiciar' aos Invertim.ntol feitos pela 10' 

cledade brasileira. Eles conduzem a uma organização 
odmlni.trotlvo dos Unidade. da POIqui .. quo li tun· 
demlnt8'T1 no projeto. evidentementll contando 
com as 'feas de serviço relacionadas, por exemplo: 
contabilidada, pltrimónlo, laborotbrlos , ate. 

a projato, ant,.tlnto, comendo o lO;io. Tem 
objetivol definido. com precilio. orçamento caJcul. 
do Im funçio das metas I serem Ilclnç.:jas • um. 
equipa multldilClplln lr am condições do lov .. ova"ta, 
com e'eveda cipacidade clen trfica, II tarefas planeja
das. Mecanismos de Intereção ,streita com os agricu l· 
torel, asli.ttncla t6cnlca e iniciativa privada lia P'" 
viOlO' com datalhll. T ode • equ Ipe 6 orilntadl plra 
• mlllio de ajudar o egrirultor I melhorar I efici6nci. 
do seu neg6cio. E, deste módo, asse~r8r-se· t o CI1t~ 
cimento d. produtividade da agrirultur. e o aumento 
do excedente de allmentOI 8 fibras que o setor encami
nhar' .os marcedos urbanos a ao mareado internacio
nll. 

o aumln1D da produtividade da agricultura -
MI"I. d I EMBRAPA. 

A Empresa elaborou, assim , um Modelo Institu 
clonll bUlado na Idéia da cooplraçio I intlg raçio 
com os estados, unlvenidades, organismos de pres
taçio de ass ist'ncla tknlca e setor privado, evitando 
dupllcaçõe. e buscando utilizar, da maneira mais efi
ciente poss(vel, o imenso cabedal cientffico Já desen
volvido no Par. e no exterior. Nesse sentido, de um 
lado executa pesqul.as, se~ndo um modelo que con· 
centra pesquis-=tores e recunos financeiros em alg"ms 
produtos de alta representatividade para 8 economia 
brasilei ra, ao mesmo tempo que procura conquistar 
para a agricultura nacional as terras das regiões semi· 
indas e dos cerrados e do trópico úmido. Os Centros 
Nacionais de Pesquisa por Produto ou por Recuno 
slo os instrumentos desta ação. De outro lado, coor
dene pesquisa com os estados, através das Empreut 
Estaduais e Representações Estaduais, bem assim com 
universid .:Jes e empresas privadas, através de projetae 
especiais. 

O aumento da produtividade da agrk:ultura cora 
titui , da.ta forma, 1 mi"io da EMBRAPA, Esta violo 
do objetivo da Emp,.1I tem duas implicações tune» 
mantals. 

Em primeiro lugar, as evidências do impacto ct. 
pesqulll devlm ser buscada. a n(vol dI produtor, 
identificando-se o efeito da tecnologia gerada sobN 
OI (ndica. da produtividade. ~ claro qUI I.te. efollDl 
• Irradiam pera os demais setores da economia, benl 
fic iando, em última instaneia, os con ... midores e I ca
pacidade exportadora do Pa(s. As evidências do im
pacto d a pesquisa, a n(vel meis agregado, são tamWm 
pertinentes, m as nunca se deve perdar de vista que os 
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mult-'os obItrndos .io consoqOinclos cio mudonços 
ocorrid. entre pl"OÔJ toru. 

Em oe<].Jndo IUIIM. cIolt ..... , .... ONIbIlldo 
d. Emp", •• sob,., O P'OCOIlO d. dilU.1o cio lilc:nolo
gia. Com efeito, li OI rtaJltaios d. p"qJlu "lo -
crirtaliz"Gili em listem. de produçio pretlcedot pe.
los Igricultores. nlo hlWlr' aJmento di pi'OÔJtlvld. 
cio. A inlllgroçio d. AuI.1inc:I. Hcnic. noo trobolhOl 
cio posq.Ji ... ... Im como. d. Emproo. n. dllUoIo dos 
""U It-'os oIconç-'''' '. cIootl modo. um Impor.tivo. 
De um l.do, bJVI • QIIrar conheeimentol con."tt
neos cem • MoeuidMin dOI egricuItOrtl.' di outro, 
enam.r· o tempo cio -'0;10 dOi cOl'lhoclmentOl gor. 
dos e .,mont .. o .., cooflclenll cio utlllzoçlo polOl 
IlUricultom. 

A i e:lJçio do perlodo nec.virio • dlfuslo de 
teolologi. e o .,mento do cooflclentt do utillzo.;1o 
dOi conhecimentos .r8dol dlPlndJih. p~tD. d. 
cIofiniçio dOI t!>plcOl cio In ... tlgoçio • pertlr cio Pfo
blemos dos agricultores o. I c-'o POSIO do uob.l~o. 
de nio • portler cio vl.ta o p'~tor rurol. ~ IndI. 
pon .... I. portanto. o porticlpoçio do hcrh.m do .... · 
po nos otivid-' .. cio ploqul .... ]0 .tr .... do .. ........ 
nh."ento dos .mld-'" dos c,",pos .xporimental .. 
• j. polo odoçio de um osquemo em qul .. OS ttivld. 
des sejam 'Iguldas de pai to pelol PlSCJ,IludOf ... O 
pelQUlndor ben.flCl •• dttu in.rar;io obtendo UiIJ. 
poltpoctl" mols globol dos otivld"" ogrlcolos • dos 
"" ... Id-'o. dos ogrlcultoro •• o quo poalblllta dell" 
miner OI ponto. di •• tr.,~ln.nto I, por ~ 
tI, reunir elementos (J,I.11'V1m • concentl'1Çlo d. P'. 
""iu em probltm. rtlavan.1. 

A peoqul ... IUnd.honta no ",lIcoçio dOi prin· 
clpios do mftodo -ci.ntlfico. ~ evid.nt •• no entanto, 
que a ",li, oçio cIo,," prlnclplousú condlclonacl4i to. 
objetivos que se pretende .Icançar. No falO de um. 
instituição yoltad. pare o ~ililnto d. produtivkjad. 
da agricultura •• Imporotlvo. no soqülncl. ""nto.· 
tn.II .. -.lnt ..... quo coractlrlu o ""todo cltntlfico. 
sat.r com que .rntese cOhl.ç.r. ou -tI. como '100-
lher os probl.mos de posqul .. o. o partir dei. dtflnlr 
os tópicos de Iilveltigaçlo. relliZlr OI trlbelhos de 
pesquise. uml s(ntesa final, formular os dltama di 
pr~çIo o partir dos ," .. Itd,s obtidos, ttlÜ-lot •• 
.u .... da lSIis1tncil tknlCl. difundi-I OI lunto 101 
agricultoros. 

Os conheclmtnlOt gerodoo cIovorio .. r IncOlpo" 
dOi tos si. 18m. de prt4lçio odot",*" polOl tII"oul
tom. ( Intio. ntturol quo os Illte",. do p,~çlo 
.,.. uso .J.-n tidos CCNhO pontos funds".ntlll PITI I 
cIofiniçio dOI probltm. de poaqui ... o d.1 • porta 
p.re nl.,.ls de npeclfteldede mas convli1l.ntn Cf", 
fotolment •• oitorlo em linho com os Inlll"lSOOl dos 
peoqul.odom que ccrilpC!em .. "",Ipo. multldloclpll· 
narel. 

. Em .... mo. no f_ de "nte ... OI problem. de 
posqul" tio formul-'OI tendo CClilO IUnd.".nto OS 
IIrttmos de produçio Im UIO ou quo podorlo ost. 
om UIO polos agrlcultontL NI f_ de .. 611 ... os 11". 
mlS do dtwkjklos em teul elementol .lIanelel., qUI 

010 a .~Ir In .... tlg-'OL Os .. lUludas obtido. por· 
mlw.m a composiçlo di novOl II.tllm •••• x ... ~1o 
do osu tellll. o ~m cio .... rlflcer I lucretlvldo dos 
mesmos. Allllmtm· •• portanto. O violo globol • d. 
ptt li •• numl ooq(Wncl. IlImlt-'o o. por V"". dlftcll 
do .r c .... terl .. dL 

PaTl_r yllv.I, IItII procedlm.nto requer • com· 
poslçlo dÕ oqulpo. mulddlaclpllnoro •• org .. l1-'oo em 
tomo de projetos de pooqul ... o sob o IIcIoronç. de 
PllQUilr10ra COilpltltntll. que aJld.n de m.,tIt'r em 
pemlto funclon.".nto CMI C.,eI. de corllunJelÇio 
CClil o comunlcld clentlflco, p,~toroo • orvonl• 
mos cio ,,", •• ncl. t6cnICL ~ por IItO raio quo. os 
..ntroa cio pooqul .. dm o projltO OcrhO IUnd."onto 
do trobtlho. NIo .. 1.lIm dopa~"ontOl nem quol· 
quer outro tipo cio OItruturo formol_ AI dlaclpllnoo 
clentlflc. conv'ilgom. de for.m. hormbnlco, poro os 
objetivos do projoto. O trlbolho doi peoqu lsodom. 
emboro Intlmail.nll IIg-'o • .,1 ..... cloll1oçlo. ~ ... 
do roloçlo 0IU.1t1 CClh os .1.IBmoo de p~çio quo 
.tIo osndo Inv.ti~ Otttli formo. • do .1.lImo 
cio prod .. çlo quo p.rtt • In",lroçio por. O trobolho 
dOI olllfClell.tap. .ndo O projoto o Innrumonto de 
coorcIonoçlo do tubelho . 

Compllom 00 "",Ipes multldloclpllnoro. pooqul .. 
dOlOS doo ..... bloIbglcos o cio e14ncloo ooclol. quo. os
troltamtntt roltclon.doo. Iluactmobllr 1ICn00ogl. 
moi •• flclenllil do ponto cio vista econ6mico. quondo 
CGilp'~ CCiII ~.I. QU' OIlgriaJltore. pratlc*",. 
O trobel~o nlo ~rmln. COIII • eloboroçio dos rolll6-
rios cio nlturul clontlflco ou WlIi a publlcoçio do or
tlllOl em po"bdlC<lO olplCloIl.-,os. O osu Úrmlno 06 
ocorro quondo os ogrIcultoro.lneorporom 100 p,ooo .. 
10. de produçio. "' delOObortu cl.ntlflClI ou OI tvon· 
ÇOI lilc:nol6glcos. 

Do ponto cio vlot. do Empro ... o procollO do 11"" 
roçio cio conhoclmontOl • um. aJlltinuum quo nfICo 
num proj.to de po""lu Inlplr-'o nos problomoo do 
agricultor o IIrmlno no agricultor. quondo 1111 Inco" 
poro lia IUM IIlvldo. OS rolUlt-'os d. posqulu. E.· 
to concopçlo doeom d"",lIo quo It onllndo tOlhO 
lindo o mllllo do Empmo, Isto': ",mentar I pr~
tivld_ d. ogriculllHL 

EIII prop6olto. contudo ..... ".nll .r' oIe,nç-'o 
n. i1i.dld. 1111 "". o hCMliliil do ~po Ido •• tK· 
noIogi. moi. lucrttivM quo fc.iOm crl-' .. 

A EMBRAPA tom CcrhO fUlcro do osu trlbolho 
plrtt dlllI aJlltinuum. flcondo e outro Plrtt • Clrgo 
doo Inltituç&ol de _1s1tnclo *nlcl. ou .... do SI .. 
limo EMBRATER. Nio. devo porder cio vl.ta. Intrl
unto. quo ... _loIl1oçio dos doi. grupos d .. ln. 
tltulç&oo 11m _Mor -'mlnlltrotJvo I vi ... por outro 
1-'0. tvltar glgontlamOl. VI.to que o proce .. o de gor. 
çlo de conhecimentos. tel COIIIO conosbldo. nlo podo 
.r dividido. doprMnde ... que o trebalho dOI doi. 
gruPOl de In.ti ... iç&ol cio .. Itr roollzodo dentro do 
m •• tmplo .ntrolM1ento, por qUI o IUcetlQ d. um 
• o alceslO do outro •• quondo 1111 fr ...... "",.Ie 
• InvllblllZL A. 

DoI • ,..10 d •• xl.únclo d. Comluio Noclonel 



utf t'elQUill Agropecu.rI. e de Alliuinci. T6cnic •• 
E.ton.1o Aurol - C()MPATEA. previno OI ui n~ 
6. 126/74 o nOl Decreto. n'1l : H . I64n4 I 76.373n6. 
como organismo deulnado I promover e .",..Irar • 
Inlcule;1o o,g."lco d. Intidldo. Incumbld. do p,o
g,lme;lo. coordene;io o "",,,çlo dll .tlvldtdt. di 
pe"",11I og,Ojlocui,lo. 1I.I.dncl. t6cnlco 1 .. lln.1o 
N' • . Entre •• trlbulçllo. quI lhe .10 cOi".tldll. lo

bre ... m li quo dlum reopolto • c,"ilpotlblllllçlo. I 
",bleqúentt op,ove;lo. dos plonao • progromll 
onu 11. e plu,lonull. II.bo,ldOl pel .. cltld .. Indd. 
de" e re,pectivo. orçamento" ... Im como o a:OIi1p. 
nhlmento d •• xecuçio de u ls pllnOl • program. e 
o esubeleclmento de crlt6riOl per •• oclÇlo d. f!cur· 
10' finoncel,OI d. Unllo dlnlnldOl 10 dollnvolvl· 
mento da. menelonld •• tivldldo .. 

A Implantaçlo do Modelo (0) 

Em g,ond. medld ••• mola, pIno do. osfo,ço. 
d. odm lnill1e;1o relUllou n •• I'llv. odoçlo do Mo
dolo InnilUclonol da Empre ... e,"" • erlaçlo. orp
nl.e;1o e In'elo de IUnelonomlnlo do : 

ia I on.o Centros Naclon.l. do Plaqul .. por p",. 
duto iT,lgo. Arroz a F.IJIo. SoJo. Milho o 
Sorgo. Mondloc •• Frullc:ulturo. Algodlo. 
Se,ln~.lro. Gldo di Cano. Godo de LollI. 
Su'no •• o Cop,lnosl ; 

ib I l.t. ContrOl. IUndom.ntolmenll dlltinldos 
o pesqul.1I d. recursos nOIU .. I ••• IIIIm. de 
p,oduçlo ogropo .... ',I. paro. Aogllo do Tr6-
pico Úmido. Aogllo dOi Cerrldos a R.gllo 
do T ,bplco Seml·Árldo; . 

ic I um Contro Naclonol dI AocullOt G.MlIcOl 
(Sonco do GannoplulIlI; 

id I um Serviço NlClonol de L.vontom.nto • 
Conservaçlo de 50101; 

i. I um Serviço de Produçlo de So",.nlll B .. I· 
CII. 

OUlro ma",o Impcrtonll 1111 relaçlo 10 Modelo 
101 • Impl.ntoçlo dos SI. 18m 11 Elloduall de r._I .. , 
Agr"".",'rio. definidos. proticomenll •• m todOl OI 
EotodOl • Tor,ltbriOl. ecoll • criaçlo de nove omp .... 
IIlodu.l. _oclod •• EMSAAPA •• cel.broçlo d. 
conv'nlos pari • ,xlCUÇlo de P'ogrom. (n~OI. 
em número de vinil. 

Em pl.no IUnclonomanto. j' Inllal ..... ncon· 
I,am·se li Empre," de Mln. G ...... Gol •• Eop'rlto 
Sonto • S.nt. C.torino. J' crlldll • Im orpnlzaçlo. 
fi~,om • Emp .... de P.mambuco. M .. .",Io. Ce. 
,A. Slhla I A lo de Jonelro. 

Com o obJ.tivo de rrec .... nl",tu' .. ou Implonbl' UnI· 
dodll de Eucuçlo de Poaqul .. de Ámblto Eltlduol 
om viri ..... do P.'I •• EMBRAPA omPrMnd.u.I' 
IorçOl .apeclal. p.ra • Implllltoçlo do vlnla • qultro 
deu. Unldldol •• serem "mlnl.b'od. pola pr6prl. 

, 

Emprell, .... ~e .j.-n trll'lsferld •. oportunalilnte. 
poro • Juriidlçlo odmlnl.uotJv. dos .... do •. r .. 

Unldldo •• 10: Alogolnho. PS ; SICII>ol. MA; S0g6. AS; 
Sa,rel'lI. SA ; Sento Gonçolvtl. AS ; S,.IIiI.DF;C .. 
ello. AS ; Corumbi. MT ; Dou,ldo •• MT; ltog".'. AJ; 
Itopi,omo. PE; Monou •• AM; Pacojú •• CE ; P.IOIII. AS; 
Ponedo. AL ; Ponto G'o .... PA; Pono V.lho. AO; 
Qullloml. SE ; Alo Sronco. AC ; SIo C.riOl. SP; Se,i· 
116. RN;TI ... lno. PI. Altomlro. PA. 

O dl.nvolvlmento do ... trobolhao conlOU com 
todo o opolo dao Govlrnos doi EIIIdos o TlrrilbrfOl. 
No mo",ento. qulndo .uI primeiros 1 ... ..ultw1os I 

.t.1t0l COIIIIÇ.-rl .... rgir ne forme de um .rio I ,i.· 
IImttlco .. Iorço cooporotlvo. OYitondo duplice;1o do 
IIlvldldo. di pe"",I ... m .. im lllndo • udlize;1o dos 
'IC"OI iCfQJf10I hum.,OI • mltllriais ,xistenlltl. I 
EMSRAPA cumpre ... Im .• c:uno p,azo. um dos ..... 
prinelp.l. obj.tivos .m 1"0' d. mau.mlllçlo dos 
mec:onlomOl In.tilUlclonol. d. po ..... i .. og'opocuiri. 
no Pa'" 

PROGRAMAÇAo E EXECUçAo DA PE~ 
QUISA 

t:n"se 18m .ldo doda ••• Iivldldes tendente •• 
conlOlldor •• perf.lçoor •• ln.m6tico d. p,ogr.m.çlo 
do. tr.bilho. d. pllQul ... modiont. Implontaçlo do 
Sln.m. d. PI.n.jlm.nto. qua bulCl. p,lneip.lm.nto. 
Indico, prlo,ldoefes. definir objetivo. a m.ta •• 1IIIt. 
I,eer "'""uod. Clpllçlo •• 1ocaçIo d. 
co. • ncelro •• dlroclonor lÇI5es • av.IIo, '1IU1udo .. 
N_.. .Ido. deu·se CU,IO. junto h unldodel d. CI~ 
PC •• r .. "zaçlo da semIM,Io •• com o objetivo d. P'~ 
plcÍl' • ClPICItIÇIo do. 16cnico •• nvolvldol,... div.,· 
,",top .. d. p~.mnp'o di pnqul ... 

O Progrom. NlClonol de Posqulll Agropocu6ri.
PAONAPA. por. 1976/1976. totallza 1.I192 .. bproja· 
101. c,"lIpatibUIzIdOl.m lSl proj.1DI iMtilUlclon.i .. 
Os IUbp,oj.tDI forom ori.ntadol no nntido de ""'J. 
clonar probl''''1I .. letivo. a 34 cultura .. setecrilÇl5es. 
.... exac:uçlo ficou • corvo d. unldodes opIrotlv. 
d. EMSRAPA • de trh. Emprelll Eltlduoll do P ... 
qui .. : EPAMIG. de Mln. Gorai •• EMCAPA. do E.· 
p,,'to Sinto. EMGOPA. de Gol .. 

e.ECIAIa. 

VI_do' ,xlCUçlo de ttivlded" de pc", ... I .. de 
Inll ..... d. Empre" • • b .m 1975. for." oprovldos 
29 ProjllDl Esplclal •• no volor de 7S mllhllo. de CN· 

zal,o ••• nvolvando .... nto •• , .... de alIa p,lo,ldldo 
para. !llCnlflcaçlo d. ogrlcullU .. nlClonol. E.II. p",. 
jalDl c,"lIplerllantom • açlo da Emp ..... ...,.,loImen
te c,lando cond~e. p ... uma .mple artlcullçlo com 
.. unlv,"ldldo. a COiIl oI~mes inltllUlçoo prlvod •• 
'XlCUto,. de peaqul .. no selo, ogrOPlc:u6rlO. 



PROGRAMAS ESPECIAIS. 

A EMBRAPA participou do planejamento e in(· 
cio da execução dos ProgréWTl81 Especiais do Governo 
(POLAMAZONIA. POLOCENTRO. PRO·SOLO. 
ÁREA GEO·ECONOMICA DE BRASI·Ll A. NORTE 
FLUMINENSE e PRODEPANI. através de 43 proje· 
tos de pesquisa agropecuária que visam a fornecer su 
porte à modemizaçio da agriru ltu r. em d.tenninads 
regiões do Pa(s. Desenvolvem-se trabalhos de preplro 
de infra-estrutura, seleção de pessoal e det.lhlmento 
dos projetos elaborados. Atividades de pesquisa. de 
outra pane, foram iniciadas no Pantanal, Área dos 
Cerrados e RegiJo Amazônica. 

DI FusAo DE TECNOLOGIA. 

A Empresa deu especial atençio ao Prograilll de 
Difusão de Tecnologia. Todas as atividldes foram 
conduzidas em estreita articulação com a Empresl 
Brasileira de Assistência Técnica e Extensio Rural -
EMBRATER - e com a participação direta de pro
dutores, visando a aproveitar conhecimentos tecn~ 
lógicos disponrveis e acumulados em institutçÕ8s de 
pesquisa e entre empresãrios privados. 

Foram definidos, s6 em 1975, para diferentes 
áreas e regiões do Pars, por pesquisadores, extensi~ 
nistas e produtores, mais de 200 sistemas de produ
ção ou os chamados " pacotes tecnológicos". pari 
diversos imponantes produtos ou cri.;ÕI.l. tais como 

trigo. soja. milho. arroz. feijio. algodio. mondloc .. 
dtricos, can.de-açúclr. ca", gado de leite, gado di 
corte e caprinos. Com esses objetivo., forwn realiz. 
das v6rias reuniões que contaram com I participeçio 
de 880 pesquisadores. 1.000 agente. de as.i.têncla 
t6cnica e 1.100 produtores selecionados. Após a def;' 
niçio do. diferentes .i.temas de produçio mal. reco
mend"ei •• foi realizado um amplo esforço de difu· 
110 nu diferente. 'reas tntnt os Igricultonu. tende> 
-se evidenciado excelentes resultados na adoçio das 
1BCnologias e procedimento. econOmico. Indlcadoo. 

RECURSOS HUMANOS. 

Por forç. de dispositivos legais, realiz.ou-se um 
esforço excepcional, visando selecionar do quajro 
do .. ·DNPEA. o. funcioniriOlaptos a Ing ...... rem n. 
Empre ... ~ de ", ... Itar. por outro lado. que foi dada 
aos funcionllrios do DNPEA o direito de optar pele 
EMBRAPA ou pela administraçio direte. sendo qui 
muitos ea:~her.wn estl últimllltlmltivL 

Realiz.ou-II, por outro lido, intlnso esforço de 
rwcrut.nento, objetivando Itrair jovens d, tllento 
para a Enlpre ... • ~ de ..... alt.r. contudo. que a 
EMBRAPA reduziu o número de funcion'rio •• nlo 
obstante estlr, atualm.nte, comprometida com um 
programa de pesquisa muito mais intlnso que o do 
passado. eonseg.JÍu·se I.to. reduzindo a ... Iaçio fu". I 

con6rio a.u;lIiar/p.squisador, qUI era eXC8l1ivlm.n. 
grande no DNPEA. 

TABE LA 13 - Evolução do quadro de funcionários da EMBRAPA. Per(odo 1973/76. 

Funcionários 

Pesquisadores 

Quadro 
auxiliar 

Total 

Em 
31 / 12/73 
(DNPEAI 

923 

5.782 

6.705 

Não 
selecionados 

147 

1.757 

1.904 

A qualidade do pesqui.ador dita a capacidade 
que a inrtituiçio de pesquisa tem para solucionar OI 
problemas da agropecu'ria. A Empresa vem. por esUl 
ruio, realizando inusitado esforço a fim de compor 
um quadro de pesquisadores em linha com o desafio 
'~ • egricultura brasileira apresenta e, desta fonna 
pitiCUra iScuperar, no menor esplÇO d. tampo pc»-

Nio optaram 
pela EMBRAPA 

de 31/12/73 a 
21/01175 

139 

1.340 

1.379 

Permaneceram 
com a EMBRAPA 

Oanoiro/751 

637 

2.785 

3.422 

Situação em 
outubro/76. 

1.349 

4.472 

6.821 

dvel. a IlNna quO .ncontrou em vi.UI d. falt. do In· 
vestlm.nto. no paaaclo •• m capittl humono. A UIIJe. 
I. _guinta d6 uma ieUi. deite erforço e mostro o. fru· 
tOl que. colhem com o I"Itomo de aprwclivel núme· 
ro de pesquisado .... do programo d. pós-griduçio. 
iniciado no final de 1973. 



TABELA 14 - .Programa de Pó .. Graduoç'o da 
EMBRAPA. Outubro de 1976. 

Nlvel Ben.ficiado. li' Formedos li' Curtindo em ,., 
outubro de 1976 outubro de 1976 outubro de 1976 

Mestrado 910 223 598 

000 tarado 125 1 1 108 

Total 1.035 234 708 

( .) Houve o dflllgamenlo de 95 tknlco •. Eue dnllgamen
to. na mlloria dat vez .. , ocorreu no In(cio do curso , 
16 em 6 ceso. lem 94 IItudanta.1 com PllQUIMdoffl 
curundo em univ.,..ld.d" do tlCterlor, 

OUTRAS ATIVIDADES 

Destacam-se, ainda, ai se~jntel ativldMiel : 
la I atribuiç'o, à EMBRAPA, da condiç'o de oro 

ganismo centr.1 coordenador d. pesquill agropecu'· 
ria, no âmbito federal, abrangendo, IIlim, OI prOgra
mas e projetos que envolvam. atuaçlo Ucnlco--.dmi· 
nistrativa ou a cooperaçi o financeira de 6rglos e In· 
tidades di admlnirtroçlo federal, direta e Indireta, de 
conformidlde com OS princ(pios consignados no De· 
creto n~ 74.173, de 14 de fevereiro de 1976 e nos 
novai Estatutol da Empre .. , baixldos pelo Decreto 
nO 74 .174, da mesma data; 

(b I concluslo do processo de seleç'o do peslOll 
profissional e de apoio, pertencentes aos quadros do 
ex-Departamento Nacional de Pesquisa Agropecu6ria 
do Ministério da Agricultura - 6rglo d. administra
ç'o direta, e.tinto e substitu(do pell EM8RAPA. 
Com as opçõel real lzadal, • Empresa ficou com o seu 
Quadro de pessoal formado unicamente por emprega
dos sujeitos ao regime da legisloçlo trabllhlsta; 

Ic I remanejamento na supervisio dos dlf .. entas 
6 .. as d. oção da Empresa, 1Itndo ... distribu(do de 
forma mlls adequada, as funções executivas dos Di· 
retores e tornado mlil r6pidas e eficientes u deci
s/les referentas As operoç!les d. campo e • In1ltgroçlo 
com os eltadol e territórios; 

(d ) esforço n. captaçlo de novOI recursos com 
o trabalho de pr6·lnvers'o e prep.roçlo de progro· 
mas e projetos, com vistas' amplioçio do orçamen· 
to da Empresa; 

le I revlslo e implantoç'o de nova estruturo or· 
genizlCional para a Unidlde Central responsável pe. 
la Áral Admlnistratlvl e Flnlncelrl, visando I doú· 
la dOi meios neclIÚlrios .0 fortalecimento de sua 
funç'o coordenadora dos diversos sl11ltmes Implonta
dos nene campo; 

If I maior apolo do setor de procelSlmento de 
dados" otividades t6cnlcls e adminirtrltivas di Em· 

prMl, trabalhos com .xperimentos • controles • 
serviços ligados ao patrimônio, pessoal. contabilid. 
de. 

Nlo resta dúvldl que, do ponto de vista instituo 
clonll e das ltividades de pesquisa propriamenta di· 
tas, uma imporuntlt etapa foi cumprida no proces.
so de modemlzoç'o e reforma I que se pr0p6s o 
Governo, com a crloç'o d .. ta Empresa Ptlbllcl. 
Neue sentido, Clbe destacar que: 

(a) o novo Modelo Operacional, de carjter c0-

operativo e de alcance nacional, integrando os estados, 
as unlvenldadu e o setor privado, ..u em plena fase 
de impl~taçlo 8 começa • produzir seu. prim.iros 
r.ault8dos; 

(b J encontr.-se em epllcaçlo o novo conceito e 
enfoque de pesquisa por produto, com equipes t*:ni
eas inte rd isciplinar •• , objetivando determinar OI me
lhores sistem •• de produçlo - em termos IConOmtcc. 
e sociai. - plr. o agricultor; 

(c) incorporam-li ao Sistema Nacional de Pesqui. 
Agropecu6ria uma novI geroç'o de pesquiudor .. e 
administrador .. com caplCidade e IIderonçl pariam· 
pio trabalho original e inovador; 

(d I I Empreu está cri Indo a condiç!les indis· 
penáveis par. interioriZlr OI trabalhos de pesqui ... 
estruturando, em coordenaç.1o com OI estados. orga
nismos governamentais de desenvolvimento, uma rede 
de operllÇêSes de campiJ, especialmente n. Amazônia, 
no Nordeste e na Regilo dos Cerrados; 

le I desenvolve.. Intanso esforço para difusio 
dos resultados de pesquisa entre OI 'oricultorel - em 
cooperoçlo com o Sis1ltml EM8RATER - o qUI sigo 
nifiCl tom .. o produtor rurol como objetivo prlncipll 
do procl1SO renovador promovido pela EMBRAPA. 

Vencidas as grond .. dlficuldad .. prôprias do pe· , 
r(odo de transição, I EMBRAPA desenvolve uma os· 
trltégia para consolidar I Impllntaçlo de seu Mode· 
lo OperlCional, possibilit.-do o pleno funcionemen· 
to dos Centros Naclonlis e Sistema Estaduais, atra· 
v4s de Empresas Associada e Programll Intagrados, 
al~m de um vjgoroso apoio' 'XICuç'O de "Projetos 
Especiall", p.rticularmenta COili II uni'l'lnidldel. 

Esses Centros Nacionais. Unidadll de Execuçlo 
de Pesquisa de Âmbito Estadual, complebm as sua 
equipes técnica búicls e desenvolvem plenamenta 
Itividades de pesquisa, sendo que llguns dll .. ltuln' 
do j6 no segundo ano Igr(coll, dentro de orientações 
de EM8RAPA. O retomo do peuoll oro em treinl' 
mento nos unlvorsldldes, e I .... ongejado d. Imedilto 
ness lS unidldel di compo, • corutitulr' em fitar 
decisivo no conlOlidoç'o do novo Slsteml. 

Uml .rie de outras oções de efeito direto sobre o 
pleno funcionllmento da EmpreSl .brangem ''P1CtoI 
de fortalecimentol institucionll I de ativida~1I ... 
pesquisa que, no seu conjurTto, formam diretrÍlII ~ 
ro orient .. o adminirtroçio di Empresa na oonlSalÇio 
de seus objetivos. Oontr ..... s oções, destlcam .. ae 
seguintel alplctol: 

(o I estabeleci minto de um progrll1l8 • !k ..... 
oom o Slsteml EMBRATER, visando aoolocw.mpJ. 

:Jll 



na execuçlo mec., ismos de difuslo de tecnologia, es
pecialmente abrangendo alguns projetos e progrllT1u 
priorit.érios, quer relacionados a produtos destinados 
à alimentaçlo ou exportaçlo, quer ao fortalecimento 
da agricultura de algumas regilSes do Pa(s_ Com iao, 
progressivamente, as duas Empresas irlo ampliando a 
difusão de sistemas de produçlo ou "pacotes tacnol6· 
gicos" em todo o território nacional ; 

(b ) .rtlculoçlo do programa de pesqui .. dos 
Centros Nacionais (incluindo atividades satjlites) com 
os estados e universidades; 

(c) intensificaçlo dos trabalhos de pesquisa .tra
vés de ensaios e testes realizados diretamente com 
produtores; 

(d ) atençlo especial 6 dado' cooperoçlo t6cnlco 
para estruturaç'o das Empresas Estaduais anocladas • 
EMBRAPA , o fim de quo .. possa procader • delego· 
çio de responsabilidades e pleno Integroçlo 10 Slrle· 
ma Nacional de Pesquisa Agropecu6ril . A mesma 
atenção é dada à criação de novas Empresas naqueles 
estados que reúnam as condições essenciais ao bom 
funcionamento dos Programas Estaduais Integrados, 
através de convênios : 

(e) esforços especiais são desenvolvidos no .n
tido ~ proSS8gJir os trabalhos de articulaçlo entre a 
EMBRAPA e 6rglos fodorei. com jurísdlç'o em certas 
regiões, particularmente com a SUDAM o SUDENE, 
com os Quais a Empresa man~m Protocolos de Coor
denação; 

(f) em relação a produtos da grande significa· 
ção na economia nacional, procura-se amplilr e con· 
solidar a art iculação, com o Sistema EMBRAPA, das 
ativ idades de pesquisa de café, cana-da·açúcar, serin
gueira, cacau, assim como das atividades florestais e de 
pesca; 

(g) mediante convênio, apoio financeiro ao De
partamento Nacional de Meteorologia - oEMET - , 
para criação de 350 Estaçc5es Agrometeorol6gicas 
destinadas basicamente a prestar infonneçÕ8s li Uni
dades de Pesquisa da Empresa e suas Associadas; 

(h ) apoio ao funcionamento de uma rede regio
nal de Centros de Tecnologia de Alimentos (Norte, 
Nordeste, Sudoste e Sul!; 

(i) apoio. em coordenaçio com os Centros Na
cionais do Posquisa (Gado de Corto, Gado de Leite, 
Su(nos, e Caprinos) a um programa de investigaçlo 
na área de veterln.éria. 

Para dar suporte à eXeoJçlo de todas essas ati 
vidades, espacialmente à consolidaçlo do Modelo 

• 

Operacional preconizado pela Empresa e • r.alizl-
çlo do. projeto. e subprojeto. de pesqul .. , est'o 
em ctlrso as se~intes ações : 

'a) aproveitando a experiência dos trls anos de 
implantaçlo, processar um grande esforço de fortale
cimento das oparações de campo, modernizando pro
cedimentos administrativos e descentralizando o pro
cesso do gerllo da Empresa; 

(b ) fortalecimento dos serviços de processamen· 
to elotrônlco de dado. o do Infonnoçlo e documenta· 
çio de natureza cient(fica; 
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(c) dlnllTllzoçlo do. meios de divulgoçlo e co
munlclÇlo entre os diferente. n(vel. e unidade. d. 
Empr ... e o público; 

(d .) contlnuoçlo e trelnlmento do pessoal (830 
tknlcos estlrlo envolvtdos em treinamento pós •• 
duado) e anf ... nl copacitoçlo de admlnlstrodom I 
de pessoal de apolo; 

(e) Inten .. moblllzoçlo do cooperoçlo Interne
clonal (governos, centros Intemeionals, unlvenid. 
de., fundoçlle. etc.); 

(f) ,inten.ificlÇlo dos esforços de captoçllo de 
iawrsos financeiros, visando a realizar no exerc(cio a 
rec.ita estim~a da Empresa e a ampliar, nos futurol 
exerc(cios, o seu orçamento; 

(g) inicio de execuçllo de programo. de netur,," 
IIIlstenclal aos empregados, especialmente com vist. 
I implementar oçlle. previstas no pleno habltaclonll. 

Alguns resultados de pesqu isa, 

A etlvidade de pesqui .. é um inve.tlmento quI 
demanda pelo menos tn1s anos, para I maturaçlo, eih 
conseqüancia de representar uma dif(cll tentativa do 
homem, de quebrar um equilíbrio que perdura h'''
culos na natureza. O resumo dos reMJltldos, qUI li 
apresenta a seguir, mostra que a par do Imenso esfor· 
ço de criar e implentar o modelo institucional, 111 foi 
pOII(vel obter resultado. de rool .lgnificAncl. para a 
agropecu.ria brasileira. 

( • ) Os subproJetos ora em exec:uçi'o no Centro 
Nacional de Pesquise de Trigo, num total de 96, com· 
preendendo 243 experimento., abrangem linha. de 
pesquisas nas jreas de melhoramento, fitopatologla, 
entomologll, o.tudos do solos, fl.lologla • botânlc., 
citogen'tica, manejo do solo e tecnologia de cultivo, 
estudo e produção de sementes, agrometeorologia, es
tat(nica experimental, economia agr(cola e engenha
ri •• grlcol • . 

Tra. novas cultivar .. , métodos do controle de 
af(deos com reflexos no controle da doençls, alterna· 
tlv .. p.rl .Istema. de produçlo trlgo-solo e ertudos de 
.i.temas de produçfo de trigo vl"'el. nas regilles cen· 
tro-oeste e IUde.te, con.tltuom oxemplo. do pesqul ... 
conclu(das e de programa em andamento no Centro 
Nlcional de Pesqui .. do Trigo. 

Descobriu· .. que • apllcoçlo de fungicida na ... 
monte protege a planta o~ o esplgllTlento e traz, co
mo con.qOlncia, um ICr'~imo de rendimento 
di ordem de 300 kg. por hoctare,' cu.to multo redu· 
zldo. E.te acr'sclmo de rendimento , d. ordem do 
24% em reloç'o • média d. produtividade do Rio 
Grande do Sul. 

Em estado avançado de te.te, encontra-se novo 
m'todo de .meadura do trigo. Este' .meado sobre 
• culturl da sol., ante. de sua colheita. Com (.to, In· 
toclp.· .. de 30 dll •• colheita do trigo em rellÇlo la 
mdtodo enterior, quando era nacodrlo ofetuar, prl· 
meirllT1ent:e, a colheit. di IOj •. Reduzem-se, lulm, 
custos e rllCo cllmjtico. 



( • ) O •• nselos do .ntomologla do Centro Naclo
n.1 d. P.squlse d. 501. cobrem toda • A ... do cultivo 
no p.r •• OI .. ",ltadOl p .. llmln ..... brem grande. 
per1poctlv. p ... o contrai. d. pragas por Inlllrmddlo 
do Inimigos n.lUral., prev.ndo .. , .. Im, grande nadu· 
çlo no UIO do In.tlcld •. 

( • ) O Centro Naclon.1 do P.squlse do Milho. 
5ofllO dlsplle do iO",ltados oriundos do IOU programa 
d. m.lhonm.nto d. ml1ho • IOrvo 'IA estlo.m f· .. 
fln.1 d. IIloçlo dlv.rsos compostOl, verladad ... 11· 
nhllgOn •. EIIII • o CIIO do .Igun. COIllpoatos do ml1ho 
duro. d.ntado • do ml1ho ""aco, bam COIIIO o da 11· 
nhllgOn. IIlaclonad. per •• produç'o do hlbrldOl duo 
pios. 

Foram, outroulm, obtid. IInhllgOn. d. ml1ho .. • 
• I.tonlll •• toxldoz do .Iumrnlo e m.l. tol ... nllll aOl 
voranlco •. AI IInhllgOns do IOrvo am procellO de 01>
tençlo, 110 multo m.l. rlcu em amlno6cldOl ",,"o 
cl.l •• vld. hum.n •. 

( • ) O prol.to eprov.ltam.nto do I etuflO' 10101 
cllma/planlll, do Centro d. pasqulse Agr""ecu6rl. dOi 
Cerrado., mOlb. que • epllcaçlo de fert1l1unllll, 
prlnclp.lm.nlll d. fósforo. de zinco, 111m proporclo· 
nado amlOntol .spe1tcul .... na produçlo (m.l. de 
300'J(, par. o molorla d. cullUru). 

A cOrrlçlo d. acld .. dOs IOlos, .trev" da cal.· 
gl"', tom·. mOltrado como prAtica Imp .. oclndrvel 
pa ... regllo dOi CerradOl • to", proporcionado ... 
menta, no COlO do ml1ho, .", tomo do 1.000 kg/ha. 

( • ) Aum.ntar • produçlo do cam. em c.n:oç. 
.m 206%, Inc .. m.ntor • produçlo do cerne por hecU
re/ano em l00'J(" e .. m.ntor • populaçlo bovina n.· 
clonol .m 27%, num perrodo de doz anOl, 110 li ",o· 
t. fixad. pelo Centro Naclon.1 do P.squlll de Gado 
de Corto, unldad •• m Implantaçlo. qu ... " loc.llza· 
d •• m C.mpo Grande, M.to GrOllO do Sul. 

( • ) O Centro Nacion.1 de P.squlse de CaprinOl 
propor.·. pare dlnamlzer peaqulse .m A ..... ~ hole 
pouco ou nade .xplorad.: nutriçlo anlm.1 e .v.II.· 
çlo d. plan ... fO"IIgOI ... , ",.Ihoram.nto, se"ldade, 
fl.lologl •• man'lo, fl.lologl. do pl.n ... fO"lIgOlra., 
f.n111dedo • mlcroblologl. de 1010', molhor."tanto 
gen4tico d. forregelr .. , fltOlllnldade, mlllllo de p ... 
tllgOn. cultlvad. e nativ .. , _tr.tic. experimentai • 
economl. do produçlo. 

( • ) A Introduçlo do cultivo d. 101' • trigo no 
cerrado mostra·. eltam.nll favoriv.l. O. rndlces de 
produtividade di 101' lia competltlvOl Im .. Iaçlo • 
outru regllles produtor .. do Per •. O trigo plantado 
duranlll o per(odo .ICO, com Irrlgaçlo, 111111 dado pro
duçlles m6dl .. de 2.600 kg/ha, tomanclo IIU cultivo , 

econCNllkamente competitivo co", as regiõe. trediclo
nalmenlll produtor • . 

( • ) Ouatro proletOl búlcOl compilem a progra· 
maçlo do pesqulll do Centro de Peaqulse Agr"".eu. 
ri. do Trópico S.",I·Árldo: dellnvolvlmento de .1l1li· 
m. de produçlo em A .... Irrrlgad.; d .. envolvlIMnto 
de .1._ de produçlo Inlllnslv •• m 'r .. de sequei· 
rOi : m_lo de cutlnga em bOle conllrvaclonl.tAI, pe. 
ra produçlo anlm.1 e Inven"'lo dOi recursos nllUral. 

• o6clo-econ6m 1c0l. 
( • ) No IItor de dlfullo io inlllrclmblo, rel.tlvo 

10 Centro Nacional do P.squlse do Arroz. F.IIIo, fo· , 
rem .xperlm.ntadll, no .no de 1976, 3.947I1nhegen. 
• varladade. d •• rrOl, lindo 1.418 do IIIrritório nacio
nal • 2.629 d. diversos outrOl par •• ; n. programaçlo 
de f.lllo, 319 cultivar .. foram Introduzldll, orlund • 
dOi EotadOl do Rio Grande do Sul, SIo P.ulo, Paran' 
• Mln. G.r.I.,. do CIAT, d. CoIOmbia. 

Ouanto 10 felllo,l' foram .ncontrod_ cultivar .. 
• • 

tol.ran,," 10 mOlelco dourado, doença que dev.t. 
_ cullUra. 

( ')0 Munlc(plo de Campin. Grlnde, Par.lba, 
onde • localiza o Centro Neclon.1 de Pesquise d. AI· 
godlo, ÚIU ... n. zon. do tran.içlo entre o agre'lII • 
o .rt'a. apre"nt'nd~ ... a.im, com condiçi5el IUfi
clenlll' p.ra p.squllll COlII ambos OI tipos de .Igodlo, 
ou .J,. COili O hert~c.o, I 'Iate, • com o arbóreo, I 

011111. N ..... du .. zonu fl.logr6f1c., ag"," •• rtIo, 
I' • dlspll. de baII. 1(.1_ .m 'op.raçlo. 

Por outro lado, o Inot1IUto AgronOmico d. Cem· 
plnll v.1 .xecutar .tlvldade .... tlllIlII. de pesquise am 
.Igodlo h.rb6cIO, e o Centro d. Pesquise Agrapecu'· 
ri. do Trópico Seml-Ãrldo, plra li de .Igodlo Irr;g. 
do. 

( • ) O Centro Noclon.1 da P.squlse d. Serlngu.l· 
.. Iniciou o de •• nvolvlm.nto, Im 1976, d. uml pro· 
gramaçlo de pesquise quO .brange • Implantaçlo do 
111, ",bprojetos, culo prezo de duraçlo 0IC11. entre 
doia o do .. ano., poulb111tondo, por6m, resultado. 
parcl.l, .xlgldOl • CUMo e mddlo prllOl, como COlII' 
ponlnlll' ImpoManIll. de recorn.ndaçlle. pl" o ... 
monto do produtlvldado o .conomlcidad. da cultur •. 

( • )A"Ol a felllo, m.ndloc., ml1ho, can.-de· 
lÇÚCar, jutAl, m.lv., dend', cac .. , plm.nll-do·relno, 
guaran', frullllra, troplc.I.: oIoaglno,", ól.o ••••• n· 
cl.l, e forrllgOlr., gado do corto • lelll (bovlnOl o 
buballnOl) 110 produtOl .loclonadOl pelo Centro 

• 
de Pesquise Agr""ocu'rl. do Tróplco·Umldo, no 
.u projeto quo vise ..... bal.eer .I.tem. d. pro
duçlo lIP,e(flco. pare I regllo amezónlc. e qui 
pilllNlm ... truturl b61icl d. florelh. 
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AS UNIDADES DE DIFUSAO DE 
TECNOLOGIA DA EMBRAPA 

Introdução 

A u:pariencia tem indicado que não é 8COfU8' 

Ihàvel divlrsi ficar os objetivos das unidadel de Pes
quisa que ptrtençam a instirutções COUlO a EMBRAPA. 
De preferência, a Unidade da Pesquisa deve ter apenas 
um obletivo, enunciado em tennos de aumento da 
produtiyidadl flsiea de uma ou al~mas exploraçõel 
em d.xfa região (exemplo : tonel-ta de milho por hec· 
tare. litros de leira por YBlCa/ano, héctarel QlltivM:los 
por trabalhador, ate.). Alinh5TI-se, como vantagens 
desta caractlrizlÇão do objetivo di Unidade de Peso 
quisa( I), as seguíntes : 

1. ~ facilmente comunic .... el aos pesquis-tollls, 
agricultores. lideres Q\Je decidem a alocaçio de re
cursos para a Pesquisa; 

2. toma patente a responsabilidade do pesquisór 
dor no processo de difusão de tecnologia. Com efeito, 
se os sistemas di produção nio se cristalizarem em 
nova tI'Cnologia, nio haver' .. menta de produtiyi
riade . Desta forma, o pesquisador 18 sente responsável 
no que respeita ao treinamento de agentes da Assis
rencia Tknica, elaborlÇio de sistemas de produçio 
para agricuhores. preparação de material Infonnativo 
para Ixtensionistas, obtanção da cooperaçio da Assis
tência Técnica na elaboração dos programas de inves
tigação, -.Ja execução e .valiaçio, etc.; 

3. os sistemas de produção s6 se cristalizam em 
nova tecnologia se baixarem o custo da produçJo rei ... 
tiv.-nent. ao daqueles usados pelos agricultores. Dtls
ta fOlTT1a, fica clara a necessidade da anilise econô
mica em todas as fases da investigação; 

I") EMBRAPA 
(I) A p.I.." ... pt.q.rh .... com 1.1r. m.Iúscul. - Puqui.a- , 

indin • Instltu'çlo de P.tqUila. No caiO, .. t.-nos fal.n
do do SIst'III' EMBRAPA, .mbo,. OI conc.itos t.nhem 
~Iiubllid.:j. m.i, ger'l. AI pal.vr .. PllQUi ... inv.stl
Q~ão ,lo consid.rld .. como ,inbnlmOL O m.smo oco,.. 
... com agent •• d. A .. i.l'ncl. Tknica. ,xllnstonist ... 
a,,,,IIi .. 1975. 

4 . • fIIeil identifica, o sucesso ou O fracas50 do 
programa de investigação. A Pesquisa aleançar~, ob
viamente, sucesso na medida em que induzir a um 
crescimento da produtividade fhica igualou acima 
do objetivo estabelecido. A constata:;:ão do resultado 
alcançado. quando o objetivo' enunciado desta for· 
m., não apresenta maiores dificuldades. ~ suficiente 
conhecer I produtividade f(sica da exploração. na 
regilo abrangida, quando o programa começou. e 
verificar o impa::to que sofreu em conseqúência dos 
r9RJltados da pesquisa. Eu. impllcito. nelte raci~ 

dnia, que ganhos de produtividade f(sica implicam 
em ganhos de produtividade econômica, que, afinal 
de contas, , o QUe interessa. Numa economia de mero 
cada. de certa fonna, isto estar' auegurado. porque 
dificilmente OI agricultores adotarão um. tecnologia 
que não seja economicamente rentãvel. Não se deve 
descartar, contudo, a possibilidade de a tecnologia ser 
socialmentE! indesejivel. No In tanto, as diretrizes 
emanadas do governo I dos planos diretoras di 
EMBRAPA cuidaria den8 problema, que nia de .. 
preocupar as Unidades de Pesquila (Centros Nacionais 
• UEPAE,I; 

5. a consciencia clara da meta a ser atingida aju
dari a cristalizar a idéia de que o trabalho' orientado 
para o · cumprimento de uma missão. Fortalece·se, 
assim, O esptrito da equipe, motiv •• para o trabalho 
I ação, e reduzem·se • um m{nimo as fricções que in· 
teresses diversos ocasionam. 

Papel dos pesquisadores na difusão de 
tecnologia 

A missão que a Pesquisa se impõe, de aumentar a 
produtividade frsica de algumas explorações, em 
regiões precisamente definidas, implica que os pesqui
sadores necessitam estender seu trabalho, de fonna a 
ultrapassar os muros das estações experimentais, a 
fim de ajudar a Asslstincia Técnica a difundir a tec
nologia existente entre os agricultores. 

:ta7 \ 



A EMBRAPA d •• mp.nhl. no qua lilJlalta .. 
I",tltulç~ de ... htfncia t6cnlel. tm pap4l. fund. 
ilLl"t.S : 

I . O prlm.lro dai ... a r.1o de .. r da Emp ...... 
Viu cri.,. ,;.bir"'. de produçlo mil •• fiel.nt •• , do 
ponto de vlul econOmlco. do qUI< ~.I .. qUI OI 
agricultora. praticam. O p'"""ao de gerOlôIo da.tH 
alatam. raall ••• Itr .... da pesqul •• pl .... jad. dano 
tro d, 6tc. do siltlilil de produçlo. ou, In.", Itr.
ril d, ttcnk. Itpee:ials qUI procuf." organizar O 
artoquI de conheclm.ntos (qu. at' aqui loram ger. 
do. outros principio.) .m .Iatam. da p,c41çlo. A. 
... nllle. da "pacOtH tecnoI6glco." conrtltuam a • .,,· 
pios de um. dntM dcnic& 

Nam IIU plJlOl. I EMPRESA nlo plilClndl da 
collborOlôIo da Auirtal\cla T6cnlel n. di ..... I_ 
do pl'O\lram. da inv .. tigor;lo : IleborOlôIo. a.acuçlo a 
.... iOlôIo .. O"te formo. .Importanta qua. Unldad .. 
da Oifualo da Tecnologia ol1lanizam atividade •• vi· 
lindo a Incentivar "ta tipo da IntarOlôIo; 

2 . • not6r1o qua os t6cnleos qua Ing,..." n. 
innituiç6rt1 di eaI.ttncla16cnic .. n • ..,. gnlnel. mllo
rio. sio .. "",·formados. a o perlodo de perman6ncla 
nl Itivldlde nlo .)Ccedl, em gerll, I ",,1trO lnOI. O 
trein."ento .specllllz.to q.,I' iCcebem nos cursos 
dI graduOlôIo • Inoulicianlll para anlrantar os probl. 
m .. que uma ativa dlmanda' da conhtclmanlO. da 
porta do. I.andelros crio. 

A Aulltfncia T6cnlca nio daMmpenhar' .. ti. 
Iotorlamanta oua funçlo COlO nlo P"'" treinar rlpl
da • adequadam.nlll IIU. prollulonal .. F racusando 
arta. Irecmlr' temWm a Pasqul ... vllto qua o. Indl· 
on da produtividade da agrIoultura nlo 'liocarlo na 
proporç" qJ' o desenvolvimento econ6mico do Br. 
• 11 requar. Em outra pai ..... os objativOl da Pa.· 
qui .. nio .rlo alcançadOl. 

AlOUmt, delta lorml. dlmanslo ralevanta .10. 
IOU. próprlOl Intaraua. a orjuda qui a Emp .... da .. 
propon::lonar, vi • .,do • edlqulr , reltrar o trwln. 
manto. doo agonta. di Aul.tfncla T6cnlcl. no qua 
lillAill .. t"nologl. acon.lhadas, am cada ragilo 
do PaI., plra os produtos prlorlt 6rlo •. V6rlo. PI'O\l~ 
m. podlm .r imlQinldoJ nllU direçlo •• câ .. 
Unidades de Olfu.1o de Tlcnologla da EMBRAPA, 
." Irtralta vlnculOlôIo «," • In.titulç~ da •• 1 .. 
dnel. t6cnlc., elabor.IOI I ,xlcud-IOI, envolvendo 
Inlln.ivamante os pesqul.adora •. Ali .. , I Unidade de 
Olfu.1o de Tecnologia age IJlOn. COIIIO cltlilzador. 
O pl'O\lrama da traln.".nto' partllln.gnnta do pro
grlml da Inv.rtigOlôio da Unidade da P.equl .. (Ctn· 
tro Nacional ou UEPAEJ; 

3. cada .llIIma da produçlo angendra probl.m. 
da dlfualo p.cullara .. MultOl da ... problemas j' 
loram solucionado. por peoqul •• Ioltas aqui no Br. 
111 ou Im outros par ... m. cujos raoultldos ""' opll. 
COlôIo antre n6s. ~ .vldanll, antretanto, qua a.l .. 
lugar pari uma valia gama da peoqul ... vlundo • g. 
rar conheclmlntOl que lacllltom • dlfu.1o do •• 1 •• • 
m. de produçlo entra os agrlculto ..... 

Uma linha de Inv .. tlgOlôIo pro",llIoro. m. pouco 

Ixplorld. no 8r.sll , obJetjv. conhecer o ImplCto ~ 
bra o. Indica. da produtividade di nio-obltrvtncla 
da cartll condlçr.. lneranta. a um dado . I.taml de 
produçio. Vemos admitir. por ••• mplo, que um .1 .. 
tama da produçio rocomanda caril den.ldade da 
plant. por hacllre. datarmlnada 'peca de plantio. 
lU:. O que acontoctr' com OI rndlct. d. produtlvl· 
dade • "lJJm. de,tM recomendlÇÕlI nio f 011/11 
.guld"1 E.ta tipo de conheci manto • dI ouml Im· 
porttncil plrl OI trabalhos da Anllt6ncll T6cnlca. 
pol, qUI, mu Ito provlYelmlnt., um gr.nde número 
da agrlcultora. nlo poder' .. gulr rlgldamante .. roco
mandOlôr.. do .I.taml da produçlo. Oa um modo g. 
ral .• 1.lIIm. de produçio rlgldOl. no .ntldo de que I 
nlo-obltrvtncla da algum. de ou .. p,_riçlle. Cau," 
Impacto oubltanclol IObre OI rndlca. d. produtlvld. 
de, 1P.6nnt.-n problemM de dlfu,1o muito mei, 
compllcadOl. Paquano númlro da egrlc:ulto .... tar' 
condlçlle. da • banellclar dei .. , a nlo .. r qUI o Go
wmo cri. Incentivos etipKJ.l, e procu,., por outro 
1.:10, '''hover dttarmlnedM bw,.lr •. D.ltl form., o 
conheclmanto gerado Indicar' h Inllltulçr.. da ml .. 
1tncle t6cnlcl. e 10 Govamo, .. banl1lr •• ca progr. 
m. que devem .r crildol ptr. ,..,0111"' •. 

Objetivol dll Unidllla de Difullo da 
Tecnologia. 

A. Unldad" de Olfu.1o da Tecnologia astio P'" 
vlrt. nos Ctntros Naclonll., SllIIml Elladull e 
Empre ... Elladual. da Pnqul," Agropa""rla I .10 
coordanad. pilo Oaplrtamanto da Olfu.1o da T6ç. 
nologla no qua ralJlOita I diratriz .. a lIIosofia de tr • 
bllho. Nio tfm vida aut6norna I It subordinam 10 
.I.tom. a que pemnclrem. cumprindo o plJlOl cltall· 
.ador j' mencionado. NIo .rlo a ponta antre pesqul· 
sadora •• egrlcultore •• agonto. de ml.1tncl. t6cnlcL 
Pelo contr'rlo, , oua funçlo !>A.lce .Iimln .. a nacenl· 
dade dest. ponlll, delObawlndo os cenai. de .""U· 
nlcor;lo, da modo que pesquisadora., I.lln.lonl.llla 
tgriQJlto,.s Intandtm·. di,.t.n.ntl •• m I necn,l· 
dade da intfrp .. tH. ajudandO ainda os a'lIIn.ionlll. 
• Miquirillill rlP1dtm.nte I cOhlptttnci. t6cnk:. que 
o dinamismo di egrlculturt br .. II.lra •• Ige e .. mano 
tenh.m sempre atualizados. Numa IIngutgem vulgar, 
dlr·.·. quI • funçlo d. Unidade. da Olfu.io da Tec· 
nologla da.ntocar ca _'.adora •• quando hou .. r 
nec.uldede disto. 

O trabalho d .. Unidade. de Olfu.1o da Tecnolo
gia envol .. , portanto, doi. grupos d. Instltulç~: 
o SI.tem. EMBRAPA · I • Instltulçlle. de iul.tfncla 
t6cnlcL Por fite ... 10. o programa 11m clriter multi· 
Inllltucionll, '. por 1Ito, dave Itr el.borado e •• acu· 
tado .m perdar de vllla "11 pramluL Implicar' na 
partlclpOlôio da t6cnlcOl do. doi. grupos d. Institui· 
çl»e, que devem concorrer ptra o .u flnanci.-n.nto. 
O objltlvo • de contribuir plra o aum.nto da produ· 
tivldade de datorminad .... plorOlôr.., quI • a mlulo 
comum di P.squl.a a da Anllt6ncla TknlcL 



o progrlma de trobalho • • Ioboredo de tCordo 
com I' normas Ixlrtentl. I , plrt. do programa de 
invtstlllOÇio do Un lded. a qUI pen.nce. Otv. dea
Ihar rlooroum.ntl I plrticlplÇlo dOI recurso. hum .. 
no. da P. squ l .. e da Anl.tlncl. 16cnlca. de modo a 
Cl rl ct.rlu r • r.sponSlbll ldade dll partI' Irwotvfdl •. 
I , por outro I.do, dlmlnllonar OI recuno. Idequld. 
mente. 

~ pOllry.l. IInd~ •• m yl.ta as con.lderlÇÕII 
feitas . sugerir as ItlJllnt .. linhas de IÇio qu ••• teel· 
tas. deytrlo dlr..:ionar O pltno de trobalho das Uni· 
dtdt. de Olfu.1o de Ttcnologla. 

1. Elaboreglo de .Istam .. da pr040ç1o. 

Ob)lt lya ordenar o .. toque de conhtclm.ntOl 
ex istentes. tendo-se Im vim as plCtIIi.rldldn dls d .. 
VlrllS cl .... de 8grtculto,.., I c.recter{.tlc. regio

nais . Calote .m contato pltqUi.ldore •• agrlculto,.". 
Ixten.ionist_, num Imblante infonn.t, dendo .n_io 
I uml Int"IÇIo Intln .. Int .. lna. glUpOl. AJud. 101 

pesquisadores confronu ... m leU' conheclm.nto. COiII 

a real idade como' "ntida pelos egriaJlto ...... xten· 
si onistas. l.ventl novOl problem. p.ra I Pelqui .... 
Atulliza o. conheclmlntOl dOi tgtnlll. d. Allln'ncl. 
T6onica. Crie no. ogrlcultort. I rtspon .. bllldadt d. 
contribJ ir par. o aperfe!ço."ento di PIsquill I d. 
Assistência TknicI que, .fínll de ContM, Ixi.tem 
par. serv i·lol. 

2. Trtlnamtnto do. tgtn .. de a.II1II ... la denl ... 

O obJetivo desto linha de IÇlo 6 copteltor OI 
egont8' di ... i.tlnel. t60nlcI no quO rtspeit. li otl· 
yidade. quo comp!»m OI .1.lIImas de produçio qui 
titio difundindo ou que Irlo difundir; e m.ntf.IOI 
.mp.. ltu.llzedo. om .. IIÇio 101 l1Iaultedo. de 
pesqui ... 

Os instrumentos que 11 ajultem leite. obj.tI· 
vai slo virio •. Oesta:am· .. , entretanto, OI MiJ.Ilnt": 

e) CurJO' de tIWin_nlO. E.ta. cunos .rio rt. 
IIledO' de prtfe"nelo em centro. elptClallzedOl por 
prodUtOl. .ituedo. no lono de produçio. O .. em 
abranger l'IlICtOl te6ricOl m. que tenhem relev,"· 
cio pl,. o trabalho do AIII.tlncl. Tlcnlca. A pano 
pr'tico 6 • baas do curso qui procurar' flmlll.,i .. r 
os extensionlstM com u op.ra;&e. d. cultur., do p,.. 
paro do lerrtno ~ colhllt •• ou .ntio. do prtporo do 
terreno 10 proceu.-nento industrial, quMldo li. 
for impontnlll. A dlrttrlz fundlm.ntal 6 • do op .. n· 
der f ... ndo. 

O. Centro. Nocionoi. e UEPAE. con.tltuem uml 
e.:olha natural p.r. se loclliz.rem OI Centros de Trel· 
nomento de Exton.ioni.lII. em dllllrmlnodo. produ· 
to •. ~ pOllryel. con1lJdo. que .JIm Inaufici.nlll'. 
mormlnte em certos 111edOS. Ne.te CaIO. outros lo
clis podem ser eleito •. 

~ cllro que .. Unidtdt. de P.squl .. do 5i.III",0 

EMBRAPA • banaflc ltrlo dona trabalho •. dando 
apor1lJnldMil eOI .IUI pUqUllldorll de trlln .... m OI 
egontes de A"I.tlncla 16.nic •• IIIIIJlrando. auJm. 
quo .. 111. trtnlmltlm .IlO egrlculto,.. . d. melhor fOf' 
ma. OI 16tultedOl de p.squl ... HlYlr' opOr1Unldadt 
par. tlOC" de oplnl!» •• confronto de pontOl de yl. 
ta .ntro peoquliedores I .J<ttn.lonl.tas. A ASlI.dncll 
T6cnlc. contar' com um piUCftlO alt8mativo p •• 

compl.ttr • formlÇlo de MU' profill ional.. E ... 
QJr10I de trein.-nlnto rtp ..... nt.". portanto, um ... 
forço conjunto, , o fln.ncllmento doi mewllos ter' 
quo I .. ar em conalderlÇlo .. ta p .. ml .... 

b) E.tltJIOI de oxrMlionln. n. Ltrldod" de 
"'oqulu. VI.1m a flmlllarlur OI txlllnslonln. co ... 
o trabalho d, PlKl\JI •••• rnolver probllm. que .~ 
contrlm no MU tr .. alho Junto I,. agricullDr ... ~ 
mal. tdtquedo para OI .. lIIn.lonl.1II mal. axperlma". 
tedOl a melhor trtinodo •• pol. estarlo em condlçÕII 
di IPf'lCiar c. "&lludos di pli,:u l ... Intllregir com 
oi peoqulsedo .... 

c) OI. de C,"po. Ena m6todo objetiva atingir 
101 egricultor ... m. de certa forma banaflcla tlm' 
~m 101 Ixtan.lonl.t •. Bam planeJedo • 'XIC"tadO •• 
rleur10 yollo", tanto OIra • Allin'ncia T6cnica 
como par •• PllqUllI. Tru ollgricultor .. p., den
tro do Imblenlll d. P.aqul.a. P.rmlta coptar OI MU' 

probl.m. O rtpro.nta um. oponunldadt per. a PII' 
qui .. mOltrar tu. contribulçio ~ egrlcuUur ... nvol· 
vendo pesa0. qUI 'XliCAm llder~ .. " pOn.'lto. Im 
condlç!». de Influ.ncltr OI quo decidi'" • lIocIÇio 
de r.cursos • n(vII d. Governo fadar •• est.tuIiL 

d) Acomponh~nto do trabalho doi o"flIMIo
nl.,. ~ Int.ro.sanlll quo OI Ploqul.edo", oco"'p. 
nhem OI oxtan.lonln. no MU trob.lho de Clmpc. 
En.J •• fOI peoquliedort •• oponunldadt d. ""rlfl. 
cer como o ttcnologl. qui prtConlllm • en.ined. lO' 
egrlcultort. e. tsllm. de colhar .vld' ... I .. Impon.". 
tel plr. mllhor.r aJa clPEid.:ie no qUI ilIpllt • ., 
t .. ln..,ento do. extanslonlltll. Proporclon •• por ou· 
tro ledo. I .... peoqul.odo .... condlç1»s de Inlllr. 
glr com OI .-gricultort •• no Imbl.nlll em qua .. tes 
vivlm, de fe.r obMrveça .. IOb,.. slrtemM d, proc1l· 
çio .m UIO a de ""riflcer problam. de n.turtllOC~ 
nlMillcL Como i6RJIt.to, .,uva." novOl problem. p. 
,. 1 Peaqul .. e pode 10m.,.. cla,. e naceilldtdt de 
rwver o progr_"1 dllnV'lltlgeçio. 

O. peaquliedo .... naltlt YI.ltII. podem axpor 
cenOl ..... ntOl .00 ·egri .... lto .... em pllestr. ou em 
contOlD' Indlyldu.l .. E.III tipo de IÇ10 di'" .r _ 
tringldo a um certo IImllll. vlllo qUI nlo .oba ~ Pea
qui .. aubttJtulr I Allllt6ncl. Tlcnlc. n. tu' .tuIÇIo. 

e) "'OPIlO de _rio! InformotlllO. O •• rtJgo. de 
_Ino clentrfic. s10 por de", •• especrflCOI I por ve
z .. ",f1stlcedOl. pa,. Inlll,.. .. r ~ malorio dOI axten
.Ionlltll. O. das .. viII" especltllzeda .m egrlcul· 
tu". mas volted .. ptr. o grende póbllco •• 10 dem. 
liad.-nente gerai. , nlili lIillpre .tullfz8doa. No 8r • 
• 11 Ixlna. portanto. um .norm. y .. lo no quo ...... Ita 
• publlclÇ!»' oproprled .. 101 e"lIIn.lonln •• A ma". 
sagem, M •• ceso, nlcluita de um prwparo ItpeClaf. 



A informlÇio cientfficl de.,., de prefarfncia, 'Ilr na 
lorma de .I"ema de pno<SJçio. ~ vital que ... Indl· 
quem as ntgil>e. para li qual., v"'do. "'li IImltaçl>e. 
• os prejulzOl "". pode .carret .... Inldaquadlm8nta 
u.ada pelOl ogrleulto.'IL 

Nio ... ta dúvid. de quo a Peoqul ... a A.I.tên· 
cia Técnica t'm enorm. respon .. billdodo na p.oduçio 
de.1B ma",rlal Inlormativo. H'. portanto. um. dlvi· 
sio naturol do trobolho. om quo. Peoqui ....... spon· 
sablliza pelo rigor d. Inlormaçio cientlfica. e • A .. I.· 
tfne!. Tknlcl, pelo tratamento d, m.nU\flm. 

A produçio de.", material informativo contrl· 
bulr' pera bar.teer o CUlto do trelnam.nto dOI IX' 

"'n.lonl"". morm.nte quanto 6 suo .tu.lIlaçio. ~ 
um. forme lltemltlvl 'de &lm."tar a Iflci'ncl. do 
trobolho d. E."nsio. d. quo! d,plnde o .. co .. o d. 
Pesqul ... que • madldo Im talTT1.OI do IUmlnto d. 
produtlvldodo d .. uploraçr.n. 

3. P.rtlclp.;lo do AIII",ncl. T60"1oo • d. 
ogrlcutto .. no trIboIho de pe.'" 

A Invlltlgaçlo Inlcl •• com o. problemll do. 
agrlculto ... e termln. quando a tacnologi. crild. 6 
Incorporlda • otlvidlde ogdcolo. Pora o peoquludor 
nio se .lIenar do homem do cnpo, mec.,iunOl es
pecl,l. nlcellltn Nr continuan.nta utilizado., vi 
sando I estimular I ..,a Intereçio com OI aoricultore. 
• extenslonlstas, Ji discutimos. nOl hens anttrio,. •• 
.Igun. de.",. mecanlsmOl. N.rte t/)plco aludi",mos a 
proces ... ",e tfm o objetivo de meguror • p.rtlcl· 
poção de .. "n.lonl.ta. e ogrleulto", •• de uma monol· 
ra mel. lormol. na olaboraçio. conduçio e .vallaçio 
dos pnoJetOl do pesqui'L 

1. T6cnlca do. "plqulno. gNpoI". 

Num emblente Inlorm.l. ro~n.m·. ogriculto .... 
e .. ton.lonlllll Intere.udo. Im detarmlnodo. probl.· 
ml', mil com dlsctrnimento. train.mlnto adlquldo., 
com li .guln"'. Iln.lldldlS: 

., n. 1_ de eloboraçio doi projetOl do pooqul· 
" ••• põe· •• llte grupo I In",,,, .. taçlo que • P.squl. 
sa tem dos problemM I COIIO p"tendl $OIUClon6-l0L 
A dlsculsio de prloridodo. '. outrooalm. nlco"'rlo. 

bl n. f_ do u.",çio. ap ... nt •• ao gruPO. 
no emblon", do laborot6rio ou de cempo. o t"t.lho 
quo IIIA lindO uecutldo •• 'nta", .. ttçio doi .... I· 
tldOl p.",'aI ••• p.ocur •• obta' ... açio dOI port!. 
clpantal. 

cJ nl f_ de ovO!laçio doIlllUltldOl. o pequeno 
grupo podo olo"OIr contribulçio vollOlo. 

50 I 1111;1> doi pertlcipontll lor bem leito 
IItII *nl~ Ofw'UOI'I.,tt.so. "Inta'I .. lnta., visto QU~ 
proporciono molhor ldontlllceçlo doi pesqullldor" 
com • .,d"ncl. I cria um embllnte onda o problema 
de .. octtlbllld.d .. podo _ IVitMIo. OI grupo. dIVom 
Nr di c1JII naturez .. : 
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(.) De corAter moi. tknlco. Tém O flnelidlde de 
julgar o metodologia. o. objetivos. o linho de Inv"tl· 
gaçio. etc. Existem, evidentemente, poucoslxtenslo
nlstll e ogrlruitore. em condlçl>e. de p.rtlcipor d .. ", 
tipo de dlocu"io. Devem. entretanto .... r buocldos 
onde se encontrarem. As fi""_ que proc:.uem OI 

p.oduto. ogrlcolas e Industri.Ii,1m e come",I.lIllm 
1"lUmos têm elementos QUI podem "uder nt.t8 
_to. 

(., De cariter mal. geral. Os Idministredores d, 
A .. I.têncla Técnica. rep ..... ntan"'. do c"dito rural. 
Ilder .. de cl ... e 91",n"'. de indústrl. voltldos pora 
a ogrleultur. devem compor O grupo. Este grupo pr .. · 
t •• mal. paro a dlocu .. io da. prlorldld .. de pesqulll 
• ovallaçio de car6"'r mal. gerol do. ",,,,, todo •. O IIU 
apolo ao. Projetos do Inv .. tlgaçlo , fundement.l. 
vl"o quo o.a",em llderanç. na comunldodo • tlm 
condlçõe. de cri" uma oplnlio pública f.vo,ivol • 
Inve"igaçio ogrop.cu6rl0. 

Nio e.I.", rumero Ideal de participante •. A 
e.perlAnel. "'m. contudo. indicado quo o n~m.no de 
p.rticiplntes deve fie., 8nt,. 10 8 20. Grupo com 
número muito pequeno de participantes perde • 
..Iovinel •• a dlocussio nio desperta o Inter .... e. 1,· 
nalmente. peca por 1.lta de "'pre ... ntallvldado. Por 
outro lado. quandO o número de partlclpan"" i mui· 
to grande. al6m de pnoblemas de rusto ... dlocu"l>e. 
podem cair no Inde.J"el terreno da futilidade e d. 
trivlalidodo. ~ evidente que o programa da reunlio e 
sua conduçio tem ",'ev6nela fundementol. A. técnl· 
cas d. comunlcaçio crlld .. para e"a 11m devem IIr 
usadas. 

2. Reunlõel com pll1lclpoçio num.no ... 

Têm • tln.lidodo de expor. 11m entrar em det. 
lhe •• o progrema e o. ", .. itldos de pesquiso. Objetl · 
vam crior um.lmogem lovorivel. Devem ... r utllllldo. 
COtil muito culdldo. pol •• dillcll obter o controlo do 
IUdlt6rlo. Obt'm· .... freqOen"'",ente. ",,,,'tldo. con· 
trArlos ao. esporldos. mesmo ",.ndo bem preporld .. 

E"II reunll>e. podem .tinglr grupo. eapee"". 
"coromil O : 

(.) Agen"'. de AIII.t'nei. T60nlco. 
(.J Rop'Ol,ntonte. dOI pode ... conllltuldOl. do 

crtdllo rural •• d. Indústrl. e comi",'o IIg. 
dos • ogrlcultura. 

(., Grll1de númoro de ogriculto .... Im "",lntOl 
de e.po.içõe., etc. 

3. Contlitu Indlvldu., 

o Ildor do pnoJoto. ou qualquer outno p.oqul .. 
dor. pode nlco .. ltar d. _llOri. e d. ojud. do ogri· 
rultor ou de .Igum e.lllnllonlllo. E.omplo tiplco' • 
e.ocuçio de Investlgaçio em tazend .. p.rtlcul ...... O. 
e .. on.lonlllll podem ojudor •• Ieclonor OI ogricul· 
to ..... ( ent .. tonto. IndlspoNivel o conloto do pu 
""isador com o egrk:ultor. na meloria dOi CllOI. 



Considel1lÇães finais. 

Deixamos de focalizar um aspecto importanta : 
tr.I .... de pesquisas na ire. de difu,io e adoção. Jul · 
gamos que estas investigações devem ser da responsa
bil idade do Excritório ~ntral da EMBRAPA, levadas 
• efeilo pelo DTC e DDT, com a colaboração de ou· 
tros Oepart."entos. Em casos especiais, estes proje
tos podem ser e)(ecutados pelas universidades. 

O sucesso d., Unidade, de Difu,ão de Tecnologia 
é medido da se9Jinte maneira : 

1. pelo &lmento da interaçio entre pesquisad~ 
reI", extensionistas e agricultores; 

2. pelo maior interesse da comunidade na iftWl1i. 
9ação egropecuária; 

3. pelo &Imanto da competência técnica dos .. • 
tensionistas. 

Seu fracasso oi medido por: 
1. não ocorrer nenhuma das condições 1-3 . 
2. ou allJJmas delas ocorrerelli , mas, em con. 

qü'ncia d. ação direta do respons6vel pell 
Unidade , com muito pouca panicipação dos 
pe~ isadores. 

O peoquisador é o respons6vel pelo Irabalho que 
58 discutiu. A Unidade de Difusão de Tecnologia visa 
apen. a aiud.lo I cumprir esta missio . 

• 
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PflOGRAI~A DE TRE INAMENT O E CARREl RA DE PESQU ISADOR NA EMBRAPA* 

Eli seu Roberto de Andrade Alves 

• 

* Elaborador por ELISEU ALVES. Documentos para discussão. Outubro de 1976. 





PROGRAMA DE TREINAMENTO E CARREIRA DE 
PESQUISADOR NA EMBRAPA 

Introduçio 

As aJtas taxas d. cr1Iscimento econàmlco, 11 0-

portunidades ~. se abrem no mercMlo inlllmacion. 
p.ra o. produto. agrfcolas, • ripida urbanlzs;io do 
P.ls, a divenlficaçio de .... economia e a melhor 
compreenslo do papel da ciintia na sociedlde moder
na indJzira-n I um c,elCimento di demanda por pes
qui .. e af1tteram o perfil delta demanda na di.-çio de 
investigações (J'e requerem conhecimentos ceda vez 
mais sofisticKlos. 

O clesclmento e mudança de composição d. d.
manda de pesquisa refletiram-se na demanda de pes
quisadores, ",e dela se deriva, na mesma direção. O 
Brasil requer, desta fonna, talentos que sejam capazes 
de captar ti inovs;ões produzidas alhure. e adapt6-las 
às nossas circunstâncias. H' enonnes vantagens nOlta 
opção, visto que parte substancial do custo não ser' 
coberto pelo Pais. Por outro lado, em vista de condi· 
ções ambientais muito diversificadas e que diferem 
das dos palses avançados, em variadas formas, a 91'''' 
ção de conhecimentos que transcendem 85 fronteir. 
das adaptaçlkls é componente de primordial impor
tâncie do. program .. de pesqui.as d .. clAnci .. agr. 

• nas. 
No passado, a oferta d. pesquisadores nia res

pondeu adequed."ente 10 dinamismo da dem.,dL 
Resultou, d.f, um déficit de pesquisadore., tanto 
nas dimensões quantitativas quanto qualitativas. 

Havia, na agricultura, em 1971,3.361 pesquise
dores em todo o Brasil. Oe.IB., 1.090 pemnciam 00 , 
Mini.tério da Educs;ão, Bl0 00 Ministério da Agri· 
cultura e o restante aos governos estadu.is, firmas 
panic:ularele a outros Ministérios. 

Uma medida de capaclts;ão deSIB. técnicos ti di· 
flcil de ser construlda. A conclusão de aJnos de pós
gradus;1o a nfvel de mestredo e doutorado 6, enue
tanto um. indiclÇão a este respeito. Na rede do Minis
tério da Agricultura, do. 872 tknico. existindo em 
1972, apenas três eram doutores, e 93 tinham alm
pletedo curso •• nfvel de mostredo. O númaro de pós
graduado. atingia, portanto, • corc. de 9,7% do total 
de pesquisadores desta rede. 

O. ,e .. ltados de pesquisa. em grande medida, 
.10 funçio do eltoque de conhecimento ocumulado 
pelOl pesqulsadore .. Conllitul 'rea da atividade hu, 
mana onde • quantidade nlo 6 .. bstituto par. a que
lidade. Por este motivo. OI investimentol em capital 
hum.,o 110 um imperativo pari o aJC8110 dos pro
gramas de inveltlgs;lo. 

Em 19~3, quando a EMBRAPA foi criada, os re· , -
• Elaborado por ELISeU ALVES. Oocunwnto ~,. discus· 

alo. Outubro de 1976. 

Eliseu Alves 

OJr'SOS humano. em atividades de pesquisl n. rede do 
Minist6rlo da Agr icultura. não apresentlV." situaçio 
melhor que a observada em 1972. Embora apolBncie
lid~e de muites técnicos fosse elevada, não foi pas
IIval criar as condições par. que pude •• m aprimorar 
• qual idade do seu capital humano. Este diagnóstico 
I.vou a Empresa a considerar como altanente poori
tiria a execuçio de agressivo programa de trein.-nen
to. Para garantir o RJC8SSO deste progra-nl. foi fonnu
lada uma poHticl de recursos humanos baseada nl 
id'ia da promoçio por m6,ito e que remunera o tale"" 
to e o trabalho, de acordo com os padrões do. me",. 
dos interno e intemec:ional. Intensa camp.,h. de re· 
crutanento foi realizada visando 8 atrair para a Em
presa jovens. técnicos experimentados de talento e. 
assim, um quadro de pesquisadores apto. para enfren
tar o imenso desafio da agricultura brasileira está sen
do, rapidamerflB formado. A par di.to, a Empre .. , 
através de acordos C .... fI instituições, como os casos da 
USAIO, IICA, Embaixadas dalnglalBrra, Japão e AI ... 
manha, tem obtido o valioso conruno de técnicos de 
outros palses, que vêm juntar sua experi'ncia aos dos 
ncionais, visando a solucionar os problemas da agri
cultu ra brasileira. 

Os Resultados do Programa de P6s-Gra
dua.io, 

Em condiçi5e. normai., o programa de pó.-gre
d.Jação deve ter uma seqüincia que começa com o in· 
gresso do ,cc'm-formado na Empresa (. n(vel de an· 
10 superior). trabalho por um perfodo de doi. ou três 
anos, a fim de aquilatarem-. pOrlBncialidade, capaci
dade de adaptaçio 00 trabalho e vocs;1o pera delBr
minadas 'reas cientificas. Apó. e'lB porfodo, o. tk
nicos cor.., potencialidade sio enviados para o ouso 
de mo.trado, podendo, conforme for o caso (em "'.
mos das nacoaldade. da Empresa e capacidade do 
t:6cnico), seguir diI1tto p.r. o programa de doutorado 
ou. ent'io, retom.r 80 tr.balho, adquirir mais ex~ 
riinel. I. polteriollltenta, inYlessar no progr8"i"l1 di 
doutoramonto. 

Oois fito ... pesaram para que ell •• qüancia 
não 1osl8, na grlnde maioria dol 'CllOl, seguida. Em 
primeiro IUlllr, não • con ..... no mercllllo brailei
ro, ctMli um número de t6cnicos ji com p6t-gr ..... 
çio, .. focienlB p'" atllnder à n. c*ssidldel da Emp .. 
... d" SiSlllm. Nacional de Pesqui .. Agropecu6ri .. 
composto pelas univenidlde., empresas privad •• 
instituições de pesquisa ligadas a v"ios minist6rioL 
RecNtar técnicos l' treinedos no mercado nco __ 
.ria desf.lcar OI program. em .ndlm.dD que, .,i 

• 
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dentemente, nIo Itlndeflam 10' interesses do 8ra"l. 
Em .9Jndo lugar. rtOl primeiros dois .,os de .. idl, I 
EMBRAPA Inf~ntou probtem. difíceis lig.dOl • 
formul~io dos modelos insti8Jdon" I de OClIfCio
nlUzlÇio di pesqlliu t . por outro l.:to, um conjuntD 
de .tos di nlturtU norm,tiv, , d"inistrld ... foi 
ellboredo , .xteutldo. vi..-.do I con&JbstMei., I 

incOlporaçlo • EMBRAPA do .. rwo di 'l,hlOl 

t:6 cnicos, fin ........ iros I di CIPi1a1 do •• t in1o DNPEA. 
Enquanto estts trabalhOl _ dI_nrol.varn, foi .".... 
000 emp..-ndt' ingon'" .sforço do coplaÇlo do .. 
QJr10S I fim da dotar. Empllll com iSCJrtOIlUfi
cientes per, emp .... ndlr ...,s progr.,... di invn:dp
çio agropecuiria. 

Optou·., portanto. por um. .stratJJgi. difw,.n,t 
da que :6 norm" em insti tuiçr.s j' lm.tuiICid .. 
Um .... aliaçio baU ••• rigorosa foi fwi ta dos *",1· 
cos do exlinlo ONPEA, • o. julgodOl oplO. lo ... m in· 
dtc-'os pari program. di PÓl1lr .'11Ç1o no P./I. no 
•• tlrior. 01110'101 .. .,· .. Igl"illiv. campMh. de I'ICN' 

taiwnto ". univ.nid .... I no mefC.aclo de tn.,afho. 
vltondo •• 1,01, jovons 1.lontolOl p., •• Emp ..... E 
grWMie m.ori. dllr.1 ou foi d irwtailln .. Invl.:t. p ... . 
progrem_ dt p61-Qi .... aclo ou, Intlo, ta ... um perto
do do odoplaÇlo do um ono, n. Unldodot do Pooqul. 
li. I em -o,Jk1. Inaol"". " nOl proa'.". di p6s
gr.a..aclo. A Emp,.. colhi. ptellntlrilln., OI ,..,1· 
lodOl .... ", "'orço. O ProQ'.'" .... lIrodo _ ... 
,..IU • I'\0OI pr6.xImOl doi. W\OI, rw1Omo, em liI.dl .. 
da 250 menk:ol " com nlVlI di malr. do. ec..h rtleçl: 
., do'IDr.:fo, o progr8m' wy. ume d lmenlio tlmld., 
mOhlllnte porque nlQ _ COI'itIW. COII C*ldid.tDI 
p.e um progrSh' mil .... ,.ulvo. N. ~nd. f_ do 
provrahl di p6 .. gr-muçl:. CP 'I .,. ducrito n ... 
uebliho •• Inta. NC.r. n. fonnlÇlD di doutOia&. 
OI nOmlros do qu8dro ebIIxo mOlt,.." o multo que 
• "",,-lu lIlt _i • doix ... cl.ro • do 
um. mud ..... do Inl_ n. dlrwçlo do PiOgr"" do 
do,torwneftto. 

TABELA 1 - Evoluçio do quodro do p.squludotes di EMBRAPA • !*tI' di oxllnçb do ONPEA - (31/12173) 

Em 31112173'"1 Em 101031711 P,..,11Io portI 

31/121711 
Itens 

n~ " n9 " n9 " 
Com curso alperíor 691 74,9 33,3 444 211.0 

-+ 
Com mHtn ~ ou freqüent.n-

220 23,9 678 58,1 do CU"" do mostrado 971 83,4 

, 
Com doutor, do OU freqÜln-

12 1,3 101 lando cu, .. do doutorodo 8,6 117 7,11 

4-

TOI.I 923 100,0 1168'""1 100,0 1532 100.0 

'") Ao EMBRAPA COIW ;ou t ft.Iw.." 2elO4n3. 0.11 d .... o fin. di 111173, fo ..... n..t~ muhDI tk:n1cOl P" pe ra 
G.t1Ç1o 1Ob. ,. ;10'" F'bU i,'; " di Emp,.. .. 

Eo.l&t:," :!"" doi, 1. 168 r' micOl d. e~ .7 'hU , .... n .. di E03;Me CC:W'i egtnda InK.liClon. I cuja I' •• dI melo
na t,.n •• n vIt di ""no"<o. 

Excluindo-•• noco .. Id ..... d •• mp .... _ 
duai., • .tim ... que no po"odo 1976-1980 o quodro 
de pe...,illilores dove,' evolui, p,,, 1.600 .",lcOl. 
To ..... do-...... "0 b_ • prevl.1o do 311121711, res· 
tam, porunto, • contreor, 68 pnquindo,.L Por ou· 
tro lado, • considerWlJiOla estetlstica de 101rrJf18. 
o "'rnero I contretar' de 432. Coi'dm, contudo, .. 
litnur que 282 profiuionais j' COiIiPiohilslmjos 
COIII • Emp .... p.'. o proQrem. di pbo-graduoçlo do 
1976, 150 • inl8gnrlo 10 ",odro de pooqulsodo/WI 
n. unld ..... de posqul .... 16 o finol do '-'0, • 88 .. -
rio, posterionnent., contntldo', 
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o Progrwn. pari O Perlodo 1977 • 1980, 

A folmoçlo di doulOm I um p'ogrem. c .. o ",. 
domando tampo: Cerc. do 3,6 '-'01 ..,1lI • conclullo 
do prog' .... di mo.trodo, .... bo. unl".nldodH do P., •• do IXttrlor, No .ntlnlO, OI t6cn1col do INln. 
Ii.nlO. nl ... ll'I .... odo dm ImpDi tanei.lund .... ntal 
..... trlbllhOl d. Emp ..... EItIo melhor habilitado. 
par. coptar • lIICnologl. lI.nl,,",,_, ",. 110 .. Ie· 
•• nta., • 1dIp.1t •• p,obltmAticl b ... II.irI, 1110 I, 
10 n"'lO melo. Dlplllm do m.lhor InltNmtnlrll m. 
todolbgioo, • do conheclmtnto do trIorl •• *nl .. 



.. ~rlmen.oI. quo lhe. pOlllblli .. molo, cap .. ldodo 
eM Miendficar prob'.ih •• encontrar JOluç6n. No In
.. ,dmblo clenúlic:o. onde O _ 110 proliaionol • 
",,"pon.n .. p,lnelpol ...... quo ""' condlçlln do 
bJtelr ajude or4. ,..hilln .. pedi .r tncontredl. 
l o Im contnpartld.l, oflt"Kllr 'JucU qulfldo ,.n" 
, lo. A ""nel. cio In .. ,dmblo cientifico "ú no d ... 
I ICcet.r. Ou Indo um. dele. eI .... ~ Httwr &I ' 

."t., o Int.rt:lmbio clentlflco nlo _ dar' com • 
In .. noldodo _1"'1 00 8,.11. Em con*lOIItCI. doi 
conhecimento. quo ""'. ~ponh .. 1o PIPII Im· 
potUnlJi nl IIdlr.nça • no tr.lna"lnto I ICOilip. 
nhalilnto do ('ib p'no do, joo!'.". pe.qut .. dOtWl ~. 
con"i",om • ",ondo molo,l. cio quodro clentrfico 
d. Emp.a •• , no mCWh.nto. 

Do um lodo ... I .... portonlO •• _nclolldodo d. 
p,...nç. eM pelCJ,lll~ot" t",lnldOl I nlvel ""Inçldo 
n. EmpIi •• ; de DUtro, • Iltulm • dlficuldedu di 
flCUf10l hum.,OI • flnsWAlroe P'" poalbUltw •• 11 
trtln.-n.nto. Onu conf,Oi'Ito nllCl • nec:e.klMiI di 
estlbll.e»r mlt. r.oMI. par. um dltannlnldo ho
rlzontt tamporel . no CWI!. o perlodo 

O IImlt. I"fwrior ch releçlo doJtor Pari o F1ÓIitI ' 

lU '0 •• 1 do pooquloodo,.. previ" .. p .... 1l1li0. do I 
par. 4 ,5 . E.t. Allaçlo ImpUcI QUI dhllhQt t8r, pe-
lo meno., 365 douto,.. .UJ.ndo wn pUQultl em 
1980. Como .. I ...... 117 ",,"I ... em a.on .. do dou· 
torlmento ou Ctw" o titulo d. doutor, .... 1." 238 
pelQll.llndore, • M'I'" ,"vlmOl plr. CUrlOl di douto
rlm,nto ""', Ivlden,.men .. , til,. quI .r fwlto no 
co, .. , de 1978 • 1977 p ... quo ""10m do volll 00 

trabalho em 1980. ou. no mblmo •• m 1l1li1. 
A IIloçlo d .. dltclplin .. nll qual. OI ~oqul .. 

dores I "(VII d. doutor .. rio t"in~OI r=qul" Im
pOrlkl1 CIPIt .. plr ... obtn um. cobertura qui 
atenda eot aJpenom l"tI,.,nl d. Empre ... ~ IUgII-
• ivo cllllll1d·IOIom IIt. gNPOl: 

• 
Grupo .1: P.ro dou.o,.. quo tllbolh ... 1o no Eocrlt/). 

rio Ctntrel IPIn.. Deltec.-n·. entre • 
ditclplin .. : plonolomonlD. odmlnlot,oçlo do 

emp ...... progr8'ft1Ç1o m.-m6tic, .te . 
ONPO 2: P ... cIou.om quo tr.bol~.,1o no Etcrilb

,lo ConlTll • nOl ConllOl NocIonoil.. Si .... 
". _I. um. gomo .no,,,,. do dloc:lpUn •• 
do um modo gero! ligod ... mn6,i. quo 
compaltil o (J.I.:Iro d. c"nd. -ar ..... 
No "". li., ,ft. 11M C.ntrol • • EONetháttll 
ta' 11m Il'UPO do dilclplin. quo d lgom ,o. 
peitO ~as 101 Centros de A I CUflOi • ou
tro quo .. apllqu. tonto • um grupo do 
Centro quI! ,to eo outro. 

ONPO S: P .... doulOfft quo .,10 lotados nOl Etcri · 
.brio Cont,oI. ConllOl N .. lon .... UEP'AE. 
• UEPATL SIo _loIld_ quo conrtl
... om um conjunto do diociplin .. N. ,.. 
lidodo •• o quo li cltom. "P"q .. 'McIo, do 
Produçlo". A fitotla"lla. • zootecni, 
":. "torI ......... Il'UPO. 

Um m.lho, dotolhom.nto d.- IIt. grupOl .. ige 
',obolho In .. ndltclplinor In .. nlO. ~ prwcllO ICI~"''' 
quo .... dlv"lo aplic •• 00. douto,.. • por ~,Iodo 
limltoclo. Ou_o o núme,o do douto,. ... ompllor 
Llficlentlmlnbl. o qui • privativo do Escritbrio Cen· 
U". Mau f ....... c.ndlr' • toda as outra unid. 

• 

dei, o mesmo ocomndo Im ,,11Ç1o 80S outrOl gru-
poI. 

No qui , .... ltII 10 pf'OQrDhl de m.,\rldo. , 
pO"lfYlI d.lo CCWIIO conclu(do. E:. no .nbnto. nlC.'
"rio COtitJAJ.r COIii lle. Im Itcel. rwduzidl. e fim de 
oenntlr 11 &lbsthutç6lt que nonnelm.nta ocorrem 
po' ", ... nlldo,I •• morta •• ,",tom.nlD d. Emp",sa. 
M .. tando-IO 100 ",,"ico. "lUdondo em a.or1O do 
","tr8do. que COMlPondl • um envio de 50 por 
InO •• tllndlr· ... 1o _ nlceuldede. di Emprwu. pois 
Irte númlro gerente um. taxe de substituição d. oro 
dem do 3,2%. 'lu •••• ".I .. brio noot. 1_. onde • 
molori. doi ",,"Ic .. 'jovom . 

A lobol. odl .... indlc. o lIuxo d •• nvio do ~ .. 
qullodo," por' O progrom. do p601l'oduoçlo no po
,Iodo 1977-1l1li0. 

TABELA 2 - Fluxo do envio do candidato. por. o. p""".m .. do douto,odo •• xp.clltlv.do rotorno no ~do-
do 1977 -1 exdu.m·. OI PIIQu!lIdorn de programes anterior ... 

Ano I 
CurtO. 

1977 1978 1979 1980 

Mlltrodo 50 50 50 50 + DouIO'odo 230 26 25 20 

Permanlclm eftUdendo 280 356 330 120 

M.ot'odo - - 50 50 
Retornam • 

Doutor8do - - 50 230 

Aelaçio percentu.l : Perm.nlcem 
estudando par. o queciro de pe .. 17.6 22.2 20.6 7.5 
quii8dore. (1.6001 - --- -
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Em 1977 se dar. o porrodo critico do progromL 
Dever-se-' ter um res(duo de 400 tknicOl de progra
mas anteriores. Oeste forma, 680 estarão estudando e 
920 trabalhando nas Unidade. de Pesquisa. ~ claro 
q,Je este último número pode ser substencialmenm 
elevado, na .... dimenslo qualitativa, com a vinda 
do. ""'lSore. do. programas do BIRo e Blo . No. 
anos subseqüentes, o impacto dos progrn. ant .... 
riores, na sua grande maioria a n'vel de mestrado, re· 
duzir-se-i a u", m(n imo e logo desaparacerl 

Depl8ciaçllo do capital humano. 

A formaçlo de recursos humanos representa in
vestimentos da Empresa em capital humano. Nio se 
pode esquecer que o capit" humano teiTl taxas de de-
preciaçio q,Je podem .r mu ito altas num nbienm 
que nia estimula a contfnua busca de conhecimentos, 
que afete a saúde e cria irritações, produzindo divi· 
sões internas e alienando os t6cnicos dos objetivos aJ

periores da orglflizaçio. 

Evitar a depreciaçio do capital humano e mesmo 
incentivar os pe5Qoisadores a fazerem investimentos 
a fim de obter conhecimentos adicionais deve ser 
p",ocupação constantll da EMBRAPA. pois a capaci· 
dade que tem de atingir seus objetivos é muito mais 
funçio da qualidade do corpo t'cnico do que da 
quantidade de pesqJisadores. 

O ambienta brasileiro tem ainda elementos indu 
tores a alta .. taxas de depreciação : A tendência ao ni 
velamento salarial, a falta de competitividade,(-) _ 

. -poIS poucos sao os pesquisadores com treinamento 
avançado - , as peias burocráticas, a falta de auxilia. 
r'I competentes, capazes de mult iplicar o trabalho e , , 
por último, a falta de tradição nas áreas de adminis. 
tração e liderança de pesquisa são alguns entre os mui · 
tos fatores que põem em risco os pesados investimen
to~ que a EMBAAPA faz, visando a dotar-se de peso 
QUlsadores de elevada produtividade . . 

O esforço para aprender coisa.s ;novas reallza·se 
em função de um desequiUbrio que o ser humano 
sente entre o que sabe e o que deveria saber. Fatores 
que tornam evidente a percepção do desequilrbrio. e 
que, por outro lado, tendem a manter como perma· 
nente o "estado de desequillbrio", devem ser inj&
tados no Sistema EMBAAPA, como meio de moti
var nos pesquisadores o desejo de ampliar continua· 
mente seus conhecimentos. A tabela salarial criada, 
os QJrsos de pós-graduacio, o sistema de Ivaliação 
baseado na id6ia de dar guarida ao mérito e 10 talento 
são providAncias que tendem, de certa forma , a per
petuar o "estado de desequiHbrio". A pouca competi· 
tiv idade que existe, mormente entre os pesquisa-

f·) Eue falte de compe tltlvldadl ., em pane, Induzida pelo 
t ipo de mere.:lo de IrabeJho que .mp~e o. ttcnicOl, 
ne m.orie do. cUQt 6rglot do governo. A compedçlo 
ent,. •• UI. brglos • IImlt.d. e, em con_qülncll, o dl
ntml."o do mtrc:-'D da trabllho • reduzido I , pona~ 
to, nlo _ P.odt contar com .. ti fontl da e.tlmulo. 
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dores de n(YII mais avançado, • tendfncia I ser 
Intolennte com os indivfduos que questionam 
procedimentos ti t6cnicas, I falta de aluno Que sem· 
pre estimule o mestre na busca constante de conhe
cimentos, 1$ d ificuldades de movimentação I fim 
de contratar pesquisadores de' outr.s institui
ções e palses • a ..,sincla de uma melhor slstematiz. 
çlo das publicações da Empresa .10. por outro lado, 
fltores Que levlm 0$ pesquisado",s I fic.rem contan· 
tes com o que sabem e, assim, tim o efeito de destruir 
o diferenci.1 que 6 necessirio existir entre o que o 
pesquil&dor sabe ti o que deveria saber. 

~ preciso .alientar que a dopreclação do capital 
humano tem duas dimensões: uma. absoluta, ti outr., 
relativL A absolu ta diz respe ito. perda de conheci· 
mento em conseqüência do esquecimento. A outra. • 
sem dúvida 8 mais importante, 6 de na1UreZI relativa. 
E • estagnação ou pequeno progresso em relaçio I um 
mundo ciendfico que se desenvolve de forma aceno 
tuada. Em vez de o pesqu isador encurtar o diferencial 
de conhecimento que existe entre o que sabe e a 
fronteira do conhecimento cient(ftco, deixa este d ife
renciai aumentar sem cessar. 

Cuidajos especiais devem ser tomados par. evitar 
que a curva de aprendizagem tenha a natureza da 
apresentada no gr"loo seguinte, o qual mostra que 
conhecimentos ... bstanciais s6 sio adquiridOS nos pe
rlodos de pó.·graduação. No restante da vida, apren· 
de-se pouco, e isto significa depreciação relativa do 
capital humano em alto graJ. 

o -" .. 
E .-u .. 
.r; 

" 8 .. 
'O 

,g 
<> 

A 

Curso de Curso de 
MeUrado Doutorado 

tempo 

Entre as medidas que podem ser tomadas par. 
estimular altas taxas de aprendizagem fora dos per(o
dos de p6s-graduação mencionam-se as se~intes : 

(' J Introduzir o esp!rito de competiçio na Em
preMo 

( -) Esta competição pode se dar entre os Cen
tros de Pesquisa, entre as UEPAEs e UEPATs, entre as 
Unidades de Pesquisa d. EMBRAPA • empresas esta· 
ruais, universidade e setor privado. A competição de
ve ser posta em termos sadios e nio em forma de uma 
rivalidade doentia. Aqui, o papel do administrador é 
fund.-nental, aquecendo o ."biente interinstitucio· 
nal quando este é apático e desmotivado, esfriando-o 
Quando a temperatura atingir neveis perigosos que 
põem em risco o relacionamento interinstitucional. 



I .) Competição entre técnico •. O .151emB de a, 
valiação, com a restrição de se promover apenas uma 
parcela de pesqui.adore •• jã aJmprir' e5le papel. ~ 
claro que h6 risco de se desestimular os não promovi· 
dot:o Por isto li necess6rio muito cuidado no trato des
ta questão, a fim de 18 evitar injustiças a, por outro 
lado, dar oportunidade, aos que se julgaram prejudica
dos, de defenderem seu caso. A auto-avsllaçio neces
sita ser estimulada. este tem o mérito de colocar o . . ~ 

t6cOlCO descontente COnsigo mesmo e nao em tennos 
dOI rendimentos dos colegas de trabalho. 

(2) F,tores motiv.clon,is. 

Destacar o papel Que todos têm na contrução de 
uma insti tu içio modelar Que contribui intensamente 
para o soergu,imento da agricultura nac ional. Demons
trar que as aJtoridades superiores reconhecem o papel 
QUe os cientistas desempenham em prol do aumento 
da produtividade. Buscar o reconhecimento dos agri· 
rultores e dos criadores locais. Dar oportunidade de 
um contato, mesmo dos técnicos Que iniciam su. 
carreiras, com Ifderes polrticos, governadores, minis
tros, com cientistas renomados e. Quando poss(vel, 
com o Presidente da República. Criar uma Imagem 
favorâvel da Empresa na imprellla falada, escrita e 
televisionada, procurando, inclusive, promover os 
técnicos que e:stio na frente da batalha, citando seus 
nomes e o trabalho Que realizam. 

(3 ) Montor umo tobel. salori.1 que premio o t,.. 
biJlho o o tal.nto. 

Não permitir o nivelamento salarial. Reconhecer 
que técnicos que questionam normas e procedimen
tos cientrficos podem ser muito criativos e, portanto, 
sua existência na Empresa deve ser garantida e prote: 
gida. Dar 9Jarida a projetos de pesquisa que, a julgar 
pelos critérios prevalecentes, tem pouca signific.;ão. 
I: claro que esms projetos não devem ultrapassar, nas 
condições da Empresa, a faixa de 10% do orça-nento. 

(4 ) Manttlr um sistema de ava/illÇio dinimico 
em que todos os ~cnicos p,rticipem nio 
sd de $VII el,borllÇio como também da ex".. 

~ 

CUçMJ. 

Evitar apadrinhamentos. Ser rigoroso com admi
nistradores que não estimula-n a criatividade e que 
procunm manter o comando, espezinhando os técni
cos de talento e que ameaçam a sua posição. 

(5) Cri.r oportunidad.s para quo os p.squisado
f'fIS publiquem seus tf7Jbalhos tlm rsvistM 
clBntlfic .. do 8r8s11 8 do oxtBrlor. 

Estimular seus contatos com a imprensa do Pais, 
tendo, evidentemente, os cuidados que o caso requer. 
Ilncentivar 8 participação em congre~sos, contatos 
~; dentistas de renome. Organizar reuniões dos 

pesquiSadores de áreas mais aplicadas com os de 
êreal mais bãsicas e afins. Reuniões de melhoristas 
com geneticistas. De cientistas sociais com biologis
tas . Ou seja, manter uma intensa comunicação inter
disciplinar não s6 dentro das Unidades de Pesquisa 
mas também entre todas as unidades. Estas reuniões 
podem ter caráter anual, e cientinas fora do Sine
ma EMBRAPA devem ser convidados a participar. 

(6 J Estabelecer um sistema de BV,IlIlÇBO peri6-
dica do trabalho das Unidades de Pesquisa. 
(Não confundir com /lV8/1ação dos técnicos) 

A técnica indicada é de comitês de avaliação, em 
cuja composição forçosamente estarIa presentes 
técnicos da empresa privada, de un iversidade e de ou
tros palses. 

(7 J Promover treinamento de axecutivos nll Are, 
de pesqui$ll. 

Este treinamento deve ter caráter teórico e práti
co. Permitir troca de experiências, de forma condnua, 
entre os executivos das várias Unidades de Pesqu isa e 
também entre estes e os executivos de outras institui
ções, públicas ou privadas, do Pais e do exterior. 

(8) Estimular B p'rticiplIÇão, no trabalho, d, as
sistência técnica, e o contato freqüente com 
os ,gricultores. 

Quanto mais intensa for 8 presença destes nas 
nossas instituições de pesquisa, maior garantia ter-se
á de que os técn icos se sintam motivados ao trabalho 
e não Se alienem da realidade que devem transfonnar. 

(9 J Criar um sistem, de cursos e seminArios nas 
Unidades de Pesquisa. 

o objetivo é simular uma micro-u niversidade, ga
rantindo-se, assim, a presença do aluno. Os cursos 
podem ser organizados de forma a preparar os técni 
cos com n{vel superior para o mestrado, e técnicos 
com n(vel de mestrado para o curso de doutoramen
to. Podem ser realizados nas sextas-feitas. Um sistema 
de créditos deve ser estabelecido. 

(70) Equipar as bibliotBCOS. 

Facilitar a comutação bibliográfica. Criar um am
biente flsico com salas de trabalho de tamanho ade
quado. Reduzir a burocracia a nlveis mlnimos. 

(11 J Promover o tf'flin,mento d. mio-da obra 
BUxlliaf. 

Maior produtividade desta significa meior produ
tividade dos técnicos. Evitar, contudo, que os cientis
tas não participem do trabalho de Olmpo. ~ impor-
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tante o contato deles com o material experimental 8 

com as mãquinas e equipamentos. Caso contr'rio, es· 
tar-se.á criando uma aristocracia de escritório, que se 
sente envergonhada de executar tarefas de campo por 
julgA-las incompatfveis com o tItulo de doutor que 
possui. Nada mais pernicioso pode ocorrer, pois com 
isto inibe·se o desenvolvimento da capcidade de , 
observação, quI é componente fundam.nlBl de todo 
o trabalho de pesquisa. 

(12) Estimular B viv8ncia com uma ffJ"idIldB 
mais abrangen te. 

Seja a dos grandes problemas da agricultura e 
economia nacional. Esta vivência desempenha papel 
importante no crnadureclmento do cientista e o es.
timula a trabalhar em problemas relevantes. 

(13) Os amos de pós·grsduaçlo. Os .. tágios 
em organ izaçõBs, como: ctJntros intermt
cionais, universidsdBs e empresas privsdss. 

Princlpios " objetivos do Programa de 
P6s-Graduação 

Salientcrn ' se os seguintes objetivos e princ(pios : 

(1) Preparar os pesquisadores para que as m.tas 
e objetivos do Sistema EMBRAPA sejam cum· 
pridos. Quer isto signifICar Que o ponto de parti· 
da .io as metas e objetivo.doSistem.EMBRAPA. 

(2) Deve ser dimensionado de tal forma 8 : 

(*) ajudar a remover no curto prazo o d6fi-

2 3 1,5 

A 
,_::--_A ..... __ ......... 

SllIIoçlo A 

cit conltatado de pesqulsadom. Neste 
caso, não .6 • necouidodo. da EMBRAPA 
como d. outr. institulçlle. llgod •• pesqui· 
sa agr(coll devem .r consider.:jM; 

1*) facilitar o ejuSl.",nto d. olort ... v. 
riaçllet d. perfil • do cresci manto d. ~ 
manda por pesqui.edom; 

1*) preparar pesqul.edom em quontldodo o 
qualidade qui utllfllÇlIT1 .. nlceuidld" 
da EMBRAPA a do SI.lem. Nacional do 
PIsqu in Agropecu6ria. 

13) B ... er· .. no ciclo do vida do pesquiudor. Por. 
alguns pesquisadores. I.te cicio começa n. uni· 
ve"idedo, quando .10 .. 'nIllJOU em boi •• do 
peSCJ,lisa. Par. I malori • . entretanto, o men:o 
inicia' 6 ""ando ,I, Ingl1ll18, pel. primelr. 'IIZ, 

numa Instituição do POsqui'L O ciclo d. vld. po
de ter I se~lnte aeqUtlncl., plr. quem •• tlv8r 
começando a vida como pesqullKlor. A etCII, 
"nfaliu o treinamento. H' tm alternativa: A, 
B • C, vorlando um. em relação. outro conforma 
18 Int.n::aI.-n os p.rlodos de tr.lnamento I di 
trabalho. 

3 

O ponto inicia) IIt. na unl .. "ldodo. O morco 
O , o ingresso n. instituição d. pesqul ... O 
marco F, trinta ou mais ano. depois, 6 • apol.n
tadoria. O •• Imbolos .ignlflc.,,: 
PI. : Trelnllmlnto n. unlvenldade, como 

bol.ISlL 
I. : Treln.".nto IniciaI. 
MS. : NI .. I M.lBr. 
Ph.D. : Nlv.1 Doutor. 
T. : Porlado do trabalho, corno pesqul •• 

dor, na In.titulção d. pesqullL 

3,5 

E O B C O ... . .. . . . .. .. . .... ----=----....;:. ....... ..... ;.....-------_.. . . .. .. 
PI I T MS T . Ph:Ó: .. · .. ·, 

H F 
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---------------------11--------------------~· 

AO : 2 ano. d. boi .. na univ."ldodo IPI) 
OB: Cu"o de Iniciação • pesqulllj 2 m .... d. 

duração 11) 
BC : Porlodo do t"b.)ho, atá 3 ano. d. duração !T) 
CO : Duração 1,5 anos IMS) 
DE: Por lado d. t"bllho, duração, no mlnlmo, d. 

3 anos lTl 
EH : Duraçlo 3,5 anos (Ph ,D.) 
HF: T rlbalho, vlogen. cientfflclS, CUrso. r~ldos, .tc, 

F: Apo .. ntadoriL 

T 



Sltuoçlo B 

Neste caso o pesquisador' contrlt.:jo e .ntr. 
no CU"" MS Imedlltamente. 

2 1,6 3 3,6 

~ . ... .. ... 0 ......... B~_--;_~C Dr--______ -,:-______ ....:..F 
PI __ M_S ____ T_

a 
..... "Ph:Ô:'" "/ T 

SituoçloC 

° pesqul.ador entrl nl in'lÍtulçio de peoqul •• e 
faz, em IIlJJid., o Mater e o Ph.D. 

2 6 

A O B 
PI 

F .......................... -------------;---------------:.. 
MS e Ph.D. T 

... ......... 

'-----6---

Tanto I lituaçio B como. C deve ser ",serv". 
para OI candidltOl muito bom dotado., e que ji 18· 
nha-n mOltrldo forte Inclinaçio plr •• pesquisa. 

A"m dest. t" •• ituoçêle., h6 uml infinidade 
de outra poulbllldade. qUI tendem I amplior o 
perlodo nlOlllirio par. o pesquiUldor Itingir o 
topo di esclll, do ponto de vl.to de treinamonto. 
(41 Reconhocer qui nom todOl OI pesqul.ado .... 

Irio obtor o grau de doutor, OU equiv.ionto. 
Podom flltar·lho. • competfncio o vontado 
plr. isto. Nio Obst.,tl, .10 úteis plr. multa 
tlrefa. de cempllxidade monor o, lUim, pod .. 
rio economizar o tlmpo dOI pesquludor .. melhor 
treinldol. 

(61 Nocolllt ... enf.tiur • formoçio do IIderonç. 
o de adminlstradore. de peoqui'L Som Irdlre. 
• admlnlltrldom competentes, I execuçio de 
t.ref. d. pelQUl •• ficI .xt"III.,,'"te dlf(cil, 
ou • mlsmo impo .. rvll. 

(8) Reconhlcer qUI, Unlvl .. idade , • ba. fund. 
mental de todo o treln."lnto • quI n.ce'lita 
OIr IItimuiad. I OPOladL 

(71 ReconhoClr qUI, .ocledade .. tA investindo no 
pesqui.ador o quo o.te OI opropri. de P'r18 dOi 
ganhOl de.18 Inv .. timonto, lindO por i.to Ircito 
quo • lho .xij. deOlmpenho lOacMmico, nco 
cu ..... de pllo-groduoçlo O di outra n.tureu, I 
nl vkj. profiuional que ... SJJ' 101 mlamOL 

(81 ReconhlClr quo I por dOi conhocimontco olpo' 
ci.lizado., , Importan18 dor .0 pesqui.ador uml 
vi.1o global do modelo braileiro di deOlnvolvi· 
monto plra qUI lIibl OIllcion .. IIU. projlto. 
de pesquill dlntro do contexto d .. te modelo. 
No qUI ,...,.Itl 101 PllQullldore. do Slstsml 

, 

EM8RAPA, ."m da vioio lOimo, , importante 
crilr no pesquis.jor I m(stlc. di orglnlzlÇio I 
do Sistema, de modo que cCAilpreendl os MUS 

propó.ito. e objetivOl, aJI filolofi. e manlir. 
de encarar OI problem. di .griculturl I, dhtl 
formo, IIntindo-. par18 integrante, col.bore de
cisivI I entuliastiClmente n. Urefl quI • de 
todOl. 

(91 Reconhocor quo perrodOl de t",inamlnto longos 
provocam delljulte. em reloçio 10 ambiente de 
trobolho I que .. forço devo .r flito p.ro .. duzir 
o •• oerifrcio. de adoptoçio. 

(10) Ter, como princrpio fundamlntal de tnolnamon· 
to, o IItrmuio • criotividade. RoeonhlCor que I 
tlrefa mil. nobre o moi. difrcil do pOtqui.ador 
, I formuI oçlo do problem. relov."tn o qui um 
t""namonto forta em motDdologil o teoria .judl, 
noite ~o, nl propOfÇIo Im quo , hltero
doxo, demodor, I qui p",judico, quando , 
dogm'tlco, rituali.to, tradiclonll, ",petltivo, I IX' 
cusiv.-nenta b_ldo Im IIViCI"1axto • ..I. 
formli .. 

(111 Reconhecer qui co cu ..... de póo-g",,*,oçlo im· 
pêlem 'IOriflclOl 10 peoqullldor I IUI flmnil, 
I por Isto, .. t.I nlcluitmt .r de .... m. 10ml 
cCNi,penlldos tinl-celr."en1a. 

(12) Dado o custo Ilivado dos cu",," de póo-grodu. 
çio, • EMBRAPA I a unlvor1ldade.· di"'''' • 
entros" "1tnIIú","nto, do modo qui OI prog .. 
ma do PÓ' groduoçlo e te",. porl _ • IjUfo 
tom t."to 101 inte ...... do um. inltltulçlo ca. no 
de outra, "'lUltondo, dortI trtbolho conjunto, 
pesqul.ado .... mllhor tnoinadco I por Im mal. 
opto. pora "'lOlver o. problem. de ogrlcultura. 
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1131 D ..... coo"pl .. ld'" da 1afW1. da _I ... o 
.to adio do .reJl\ImentD . .. t8bMec:8r um ... 
...,. rtto<oao da .Ioçlo q', lem ...... o'w'\. 
dII vac.ç61s • U'lntOl P'-' • InU ... ., I ,,'I 
• Ilmlne .. qrl nIo ........... uM dpo da tr. 
balho: 

P.14.ma di p6-'9~ ...... lImJ~. mo li I~ 
ti no que • ,.t .. • 'o~ de doulorlL T ."tou 
dImonsu., OI rir". ql5' • E"., .... O S"lIme 
EMIR""" co ... am .ltto da p_.da I ... ,.. qr. 
"1""""'" • ,tplda dater"" .. 1o do _ .... ltaI hum • 
no~ Lewlntou um QI)I1junto de li! rlSk''I "". dIt
VI li ., tarh.s. per. 'OU': .. , ... ~&. Indicou 
.. oIrjoli .... princIpia0 do pr"".". da ~. 
çIo "ri" ""1,01"_ na •• crtIJ .. 1o do ""'Ico. do 
-~Q, 
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POLTTICA AGRICOLA E O ADVENTO DA EMBRAPA 

Eliseu Alves 

A preocupaçlo principnl dOI Governol Federal e Eltaduail, na Cale 
tradicional da polltica Ifrlcola, rn a de con truir aI a fim de tomar 
polllvel a conquilta do terri tório nocional. ligondo regiõel distantes aOI 
mercndo. con.umidore. e f cilil.llndo 81 comerciai. com o Exterior. A 
nAo ler no caIO do café. nAo e pode (alar de uma polltica agricola qu vila 
eatimul.r ou proteler a agricultur nacional (O lfim Netto 1979). 

~ precilo notar que a con. truç o de J rrovial e eltrada., al6m de OUtrol 
inve.timentol em InCr."ltrutura, bem como a produçAo de inov Çõel biológi· 
co-quimical, por parte do Governo, a .. em Iham·ee a benl p6blicOl colocadol à 
dilpo.içlo dOI a,ricultorel. Obviamente, o decilAo de inveltir em programai 
de •• a deve pautar· .. pelo. retomol marainai. lociail pal.iveil de 
rem leradOl a cada alternativa de inveetimento, ~ duvido.o afirmar que, nal 
primeira. CaIeI de creacimento da nOlla agricultura, OI inveltimentos em 
pe.qui .. a,ricola tive.lem taxa. marginail .ociai. de retorno . uperiore. àl 
do. inve.timentol em e.tradal. principalmente le computadol OI retomol to· 
tail, inclulive OI nlo apropriado. pelol agricultorel. 

A linha meetra da polltica agrlcolo da fa.e tradicional conduziu a uma 
agricultura Cortemente baleada nOI Catorel terra e trabalho, abundante. no 
Pai •. Dada a dotaçlo dOI (atorel, nAo 18 pode ocusar e81a poli tica de irracional 
(Hayami &: Ruttan 1971). 

A Ca .. de tran.içlo da polltica alrlcola teve aeu inicio no ap6.·,uerra e 
entrou em decllnio no meio da década de 60. quando ae iniciava a fa.e moderna. 
Coincidiu. auim. com o periodo maia inten.o da polltica econômica de .ublti· 
tuiçlo de importaçÔ8 •. 

A polltica econômica de lub.tituiçlo de importaçÔ8' baaeou· .. fllQ tli. 
principio.: proteçlo contra a competiçlo internacional. ace.lo da indús· 
tria ao cr6dito e lalAriol reail eltAveil. 
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Discriminou severamente a agricultura . Cumpre salientar os seguintes 
pontos: 
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a. Em conseqüência da polltica cambial (taxa de câmbio fixa, taxas múl 
tiplas de câmbio, tarifas ad va lorem etc.), o cruzeiro ficou supervalori
zado em relação ao dólar. Bacha et aI. (1971) estimaram que o 
cruzeiro estivesse supervalorizado cerca de 20 a 25%, na métade da 
década de 1960. Em conseqüência, a agricultura era discriminada 
na exportação, sendo, portal'lto, desestimulada a exportar. Fishlow 
(1967) estimou que os recursos transferidos da agricultura para a 
indústria equivaleram de 2,18% a 7,3% do Produto Nacional Bruto, no 
perido de 1955-57, e de 11,6% a 19,1%, no periodo de 1958-60. 

b. Em virtude da proteção dada à indústria nacional, a agricultura 
passou a pagar mais caro os insumos (fertilizantes, defensivos, 
máquinas e equipamentos) fundamentais à sua modernização . 

• 

c. Como o surto de industrialização deu-se, principalmente, no eixo São 
Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte, houve uma transferência subs
tancial de recursos que, de outra forma, poderiam ter sido aplicados no 
desenvolvimento das regiões de origem. Tal medida refletiu sobre o 
desempenho da agricultura dessas regiões. Entre 1950 e 1961, o Nor
deste experimentou uma transferência média anual de capital, para 
São Paulo, de US$ 25 milhões. A transferência de todo Pais para São 
Paulo foi em tomo de US$ 31 milhões (Martin 1976). A partir de 1962, 
houve uma mudança na direção dos fluxos de recursos, melhorando a 
situação do Nordeste. 

d_ Em vista da política de industrialização seguida, a indústria implan
tada teve pequena capacidade de absorção de mão-de-obra_ Em conse
quência, grande parte do fluxo de migrantes do meio rural foi conduzi
da para o setor terciário, de mais baixa produtividade (Pastore 1979). 
Essa poU tica contribuiu, por outrQ lado, para refrear o fluxo migrató
rio rural-urbano e, assim, retardar o processo de convergência de ren
da per capita entre setores. 

e. No periodo, foram freqüentes os tabelamentos de gêneros alimentícios, 
visando garantir a oferta de produtos a preços baratos para os consu
midores. Assim, em resumo, os agricultores foram pressionados, via 
polltica interna de preços e poUtica de exportação (taxa de câmbio su
pervalorizada e proibição de exportação), além da proteção dada à in
dústria de insumos modernos. 

f. O Brasil assistiu, no após-guerra, a um surto de industrialização de 
enormes pro poções. Hoje, dispomos de um parque industrial diversifi-



cado, que muito tem contribuldo para lJ desenvolvimento et:onõmico 
do Pais. A industrialização promoveu a urba nização acelerada, a pon
to de, em 1980, cerca de 70% da população es tar vivendo nas cidades. 
Em 1980, o complexo urbano-industrial foi responsá vel por cerca de 
89% da renda nacional. 

o complexo urbano-industnal exerce pressão poderosa sobre a política 
econômica. Como o abastecimento deficiente de gêneros alimenócios das ci
dades pode gerar graves crises, é natural que a politica econômica se volte para 
o fortalecimento da agricultura, buscando evitar problemas de oferta. Aliado a 
estes fatos está o apoio à poUtica de exportação e energética do País. 

Além do mais, o complexo urbano-industrial gera outras vantagens, li
gadas à aglomeração, que trazem um aperfeiçoamento dos mercados e uma re
dução dos custos para a agricultura. 

Em resumo, a discriminação sofrida pelo setor agrícola tenderá, de agora 
em diante, a ser compensada, de um lado, por uma politica econômica mais in
teligente e de outro, pelo "spill-over effect" do processo de industrialização. 

Convém, contudo, observar que a influência positiva do complexo urba
no-industrial sobre a modernização da agricultura não é homogênea em todo o 
território nacional. ~ intensa no centro e mais fraca na periferia. Explicam-se, 
assim, em parte, as enormes diferenças de produtividade que são observadas 
entre regiões. 

A fase de transição ocotleu num perlodo de grandes transfor'lllações da 
economia nacional, em que a tônica principal era a industrialização, sendo a 
agricultura fortemente discriminada. A idéia principal era encaminhar quase 
toda a poupança nacional para o setor industrial e deixar a agricultura expan
dir-se, via conquista da fronteira ngrlcola, nos moldes tradicionais. 

Apesar do forte impacto na produção de gêneros alimenticios, gerado pe
la incorporação da fértil fronteira agrlcola do Paraná, crises sérias de abaste
cimento surgiram, de forma extensiva, nas grandes cidades brasileiras, prin
cipalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, no decorrer das décadas de 50 e 60 
(Smith 1969). 

A primeira hipótese formulada com base em dados insatisfatórios -
era a de que a crise de oferta de alimentos devia-se a grandes perdas no proces
so de comercialização (Comissão Klein-Saks: veja Smith 1969). Emergiu, como 
conseqüência, um programa de construção de estradas, silos e armazéns. Essa 
tecnologia é do tipo poupa-produto e tende a beneficiar os consumidores, sendo, 
assim, muito atraente ao espirito da época, que desejava evitar pressões sobre 
os salários. 
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A crise de abastecimento persistiu , a despeito dos investimentos. Houve 
controvérsias intensas, no inicio da década de 60, sobre as causas da baixa 
produtividade agricola. 

Em resumo, quatro linhas de pensamento se destacaram: 

a. A estrutura agrãria foi responsabilizada como a principal causa. A re
comendação conseqüente era a reforma agrãria (Cline 1970). 

b. A politica de preços para o mercado interno e externo, a industrializa· 
ção poupadora de mão-de-obra e a falta de investimento em pesquisa 
são apontadas como as causas principais. Esta é, basicamente, a 
linha neaclãssica de pensamento (Schuh 1974). 

c. A idéia da insuficiência da demanda. A demanda de alimentos é preço
-renda inelAstica. A modernização da agricultura aumenta a oferta de 
alimentos. Como conseqüência, reduzem-se 08 preços. A redução dos 
preços dos produtos agricolas age como um forte freio à difusão do pro
cesso de modernização (Paiva 1975, Pastore et aI. 1976a, Putore &: 
Banol 1976 e Ryft' 1976). 

d. O livro de Hayami & Ruttan (1971) inspirou a quarta linha de pensa
mento. A abundância de terra e trabalho, que persistiu por um longo 
peliodo da história brasileira, agiu como um freio à modernização 
da agricultura. Inspirou politicas econômicas inclinddas a aumentar 
a Area cultivada, em vez de estimular o incremento da produti
vidade (Pastore et aI. 1976a e Schuh 1974). 

A legunda grande hipótese fOliuulada era a de que existia, nas gavetal 
dos pelquisadorel brasileiros e n88 mãos cios agricultores inovadores, uma 
vasta gama de conhecimentos. Necessita-se, portanto, de adotar uma politica 
que, além de continuar estimulando a conquista da fronteira agricola, pre
miasle a difulio de tecnologia. 

Na fonllulação dessa politica, houve dois movimentos. Apoiaram-se, de 
inicio, de forma intensa, as instituições de extensão. O sistema ABCAR (hoje 
SIBRATER), que nasceu em 1948, em Minas Gerais, expandiu-se rapidamente 
pelo Brasil. Idêntica expansão aconeu com o sistema de extensão de Silo Pau
lo. Tal ação foi completada, vindo, a leg\1tr, o segundo movimento, com a poli
tica de preços rninimol, crédito agrlcola a taxas de juros subsidiados e progra
mas especiais. A idéia blleica era a de tomar baratos os insumos modernol el-. ' 
tunulando seu uso pelol agricultores, e, por outro lado, facilitar o acesso àl 
infoliuações cientificas, através de serviços de extensão. Se essa pol1tica de 
preços foi capaz de compensar a discriminação contra a agricultura, é lima 
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questAo ainda não esclarecida. Sabe-se, entretanto, que provocou distorções. 
beneficiando mais algumas regiões, certos produtos e agricultores de porte. 

Não resta dúvida que essa política produziu frutos: intensificou a agricul
tura na região do Cerrado e Centro-Sul do País; estimulou a conquista da re
gião amazõnica e facilitou a expansão das culturas melhor aquinhoadas do 
ponto de vista tecnológico, como é o caso da soja. 

Bons resultados foram obtidos com o arroz irrigado (Rio Grande do Sul). 
cana-de-açúcar, café, citros e alguns produtos hortigranjeiros mais intensa
mente pesquisados. Nesses casos, houve apreciáveis aumentos de produtivi
dade (Pastore.et alo 1976b, Vera Filho & Tollini 1979). Foram, contudo, insigni
ficantes 08 ganHos de produtividade com o anoz de sequeiro, feijão. milho, ga
do de corte e de leite. 

Há muitas razões para os fracassos. Dentre elas, certamente, a falta de 
contin uidade da poUtica econômica referen te ao mercado externo e in terno e ao 
crédito e preços núnimos. Nos perlodos de escassez, ela oferecia auxilios gene
rosos; nos de abundância. nenhum estimulo (Smith 1969). 

e: indubitável, contudo, que a falta de uma base cientifica mais ampla te
ve muito a ver com a estagnação da produtividae das culturas mencionadas. 
Por outro lado. mesmo no caso de culturas melhor apoiadas do ponto de vista 
cientifico, um momento virá em que se chegará ao fundo do poço. caso não se 
apóiem adequadamente as instituições d(' pesquisa. 

Há evidências de que as taxas de crescimento da produtividade estAo 
declinando acentuadamente nos paises desenvolvidos. Alega-se, neste caso, 
que a pesquisa básica não tem sido de-ridamente apoiada e que a tecnológica já 
explorou a maioria das avenidas· abertas pelas teorias conhecidas. 

Grandes esperanças são colocadas, presentemente, no esforço de pesqui
sa que é feito nas áreas de fixação de nitrogênio (em que o Brasil é um <:entro 
avançado), fotossintese e biorreguladores. e: a solução encontrada para o 
problema da tendência à estagnação da produtividade, que parece existir, em 
conseqüência de haver esgotado grande parte do potencial aberto pelas desco
bertas, no que respeita às leis da hereditariedade, nutrição da planta e uso de 
produtos quimicos (Liu et aI. 1978). 

A fase de transição se caracterizou, portanto, pela.falta de apoio às insti
tuições de extensão, e por uma pol1tica mais agressiva no que tange a preços 
minimos. Mantiveram-se. por outro lado. as politicas visando a conquista da 
fronteira agrlcola. A poUtica econômica foi totalmente aberta em favor da in
dustrialização e fechada em relação ao mercado internacional, restringindo 
drasticamente as possibilidades de exportação. 
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De um modo geral. a agricultu ra foi fortemente discriminada. Não resta 
dúvida, por outro lado, que a politica agrlcola tornou·se mais abrangente em 
relação à fase tradicional. ampliando s ubstancialmente o leque de instrumen· 
tos: extensão rural. preço mínimo, crédito subsidiado, programas especIaIs etc. 

Nos meados da década de tiO , começou a ficar claro que a hipótese da exis· 
tência de um amplo estoque de conhecimentos s6 era verdadeira para algumas 
culturas e criações e, assim mesmo, só em certas regiões do Pais. 

Ficou patente a falácia do argumento da fácil transferência dos resulta· 
dos da pesquisa dos países avançados para o Brasil ou, mesmo, entre regiões 
do Pais. Tomou·se evidente que a pesquisa era especifica quanto ao local. Con· 
seqüentemente, um país como o Brasil não poderia deixar de dispor de um forte 
aparelho instituciona l de pesquisa . se, realmente, desejassse ver sua agricultu· 
ra modernizada. 

• 

Por outro lado, u taxa anual de crescimento da produção agrlcola brasi· 
leira foi de 4,4% no perlodo de 1932·76; 4,0' ,1{, no período de 1962·76 e 3,3% no pe
rlodo de 1968-76. Dado que nossa população vem Crescendo a uma taxa anual 
de 2,7%; que a elasticidade de renda é de 0,5 e que o crescimento da renda pn 
capita é de 6,O)!" a demanda doméstica cresceria a uma taxa anual positiva· 
mente de 6,0% (admitindo-se, aqui, que a renda per capita disponlvel, depois 
dos impostos, esteja crescendo também a 6,0' '1,). 

Conseqüentemente, o crescimento da oferta de alimentos, embora alto, 
tem sido inferior ao da demanda, se as hipóteses apresentadas forem verdadei· 
raso Esse diferencial de crescimento gera pressão sobre os preços dos alimen· 
tos. Dados recentes mostram realmen te que eles estão se elevando, tan to para o 
consumidor como para o produtor (Barros 1979). 

Era natural que uma forte pressão emergisse dos centros consumidores, 
hoje poderosos complexos urbano-industriais, no sentido de' uma politica agri
cola mais racional. Infelizmente, os sinais dessa pressão nem sempre foram 
corretamente interpretados. Freqüentemente, recorreu·se a tabelamentos e a 
proibições de exportações como remédio para a crise. Em curto prazo, são me
didas aceitáveis. Mas o problema é que elas têm perdurado por um perlodo, às 
vezes, longo demais, gerando desestimulo no meio rural e, conseqüentemente, 
reduzindo a capacidade de resposta da agricultura. 

A venJade. porém, é que os sinais oriundos do excesso de crescimento da 
demanda em relação ao da oferta de alimentos mu~ram paulatinamente o 
modo de pensar dos fotlnuladore8 das politicas econômicas. No inlcio da 
década de 70, ficou patente que a pesquisa agr1cola necessitava ser apoiada e 
que o Pais não poderia deixar de investir em eiêncin de um modo geral. Não 
houve maiores dificuldades para o Ministério da Agricultura modificar o 
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sistema da pesquisa sob /le u comando, criando a Empresa Brasileira de Peso 
quisa Agropecuária - EMBRAPA - em 1972 e, a partir daquele ano, aumen· 
tar substancialmente os investimentos em investigação agropecuária, AB con· 
seqUências não ficaram ai. Hoje o Governo brasilei ro elegeu a agricultura co· 
mo prioridade fundamental. 

A fase moderna da poUtica agrlcola tem como base um arsenal de ins· 
trumentos, os da fase anterior. E a eles acrescenta a pesquisa agrlcola, dentro 
de uma ótica de que agricultura é uma prioridade de governo. 

Mudança. na enrutura de gereçlo de conhecimento. e tecnologia 

Pretende·se chamar a atenção, neste seçAo, para algumas mudançu que 
já exercem e exercerão papel preponderante sobre o crescimento de produtivi· 

• 

dade da agriculturlS brasileira. A análise é resumida. Visa apenu mostrar que 
se assiste a uma mudança de rumos das poUticas governamentais no que 
concerne à geração de conhecimentos e de tecnologia. 

1. Martin (1976), baseado em trabalho feito por Thompson (1974), com 
dado~ de 1970, calculou o número de técnicos que seriam empregados em. pes
quisa e extensão rural pelos outros estados, caso fosse mantida a mesma rela
ção de São Paulo para 10.000 trabalhadores rurais ou, entAo, a mesma relação 
para cada CR$ 10.000,00 de produção agrlcola. No primeiro caso, seria necessá· 
rio empregar 31.675 técnicos. No segundo, 11.133. Na realidade, os demais esta· 
dos empregavam 8.189 técnicos nessas atividades, em 1970, e São Paulo, 2.978. 
A taxa interna de retomo nos investimentos seria de 18% no primeiro caso, ede 
28% no segundo. A taxa encontrada para São Paulo para investimentos em 
pesquisa e extensão foi de 20%, que bem pode ser comparada com a de Langoni 
(1974) para o capital ftsico na economia (14%-16%), 

2. Em tempos mais recentes, o setor público do Brasil expandiu substan· 
cialmen te seus investimentos em pesquisa e extensão rural, pas8ando de 0,4 do 
PIB agrlcola, em 1965, para 1,2 em 1980. Esses dados se equiparam a08 dos 
países avançados e são muito superiores aos d08 palses 8ubdeaenvolvid08 em 
geral. Em recente trabalho sobre a pesq!lÍsa e a produtividade agrlcola, Even· 
son (1982) salienta este esforço da sociedade brasileira em aumentar este8 
investimentos a partir da criação da EMBRAPA. Mesmo assim, conclui que o 
Brasil ainda está subinvestindo em pesquisa agropecuária. 

As comparações com palses avançados. contudo. não significam muito. 
Em primeiro lugar. os valores absolutos apresentam enOlllles vantagens em 
favor dos paises desenvolvidos. No caso dos Estados Unidos. em 1976. o mon-
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tante de gastos públicos era de US$ 849 milhões . Os dados excluem a área de 
fibras e pesquisa florestal (Agricultural and Food Researc~ Issu~s and 
Priorities USDA 1978). Os nossos gastos foram de US$ 164 mIlhões. Além 
disso, a i~iciativa particular daquele pais investia cerca de US$ 393 milhões. 
No n0880, esses investimentos são muito pequenos ainda. 

3. Destaca-se, ainda, a evolução dos cursos superiores em ciências 
agrárias, que se estenderam pelo Brasil a fora e ampliaram muito o número de 
vagas. Outro fato digno de nota foi o avanço dos cursos de Pós-Graduação a 
partir do inicio da década de 1960, criando condições para ensino em nivel 
avançado de ciências agrárias e aumentando a capacidade de pesquisa em 
nivel de universidade. 

O número de cursos de Pós-Graduação em profissões agloindustriais 
evoluiu de 47, em 1974 (em 1960 era próximo de O), para 93, em 1978. Em ciên
cias biol6gicas e sociais, o número de cursos era de 109, em 1974, e passou para 
197, em 1978. O total de alunos nas profissões agroindustriais (produção ani
mal, veterinária, zootecnia, tecnologia de alimentos etc.) variou de 1.811, em 
1975, a 2.857, 'em 1978. Em ciências biológicas ' e sociais, de 5.890, em 1975, a 
8.161, em 1978 (mais detalhes em Situação Atual da Pós-Graduação no Brasil 
- 1978. MEC, Brasilia, 1979). 

4. Destaca-se o papel ativo de coordenação do CNPq, a canalização de 
recursos para pesquisa pela FINEP, Banco do Brasil (FIPEC) e outras agên
cias do Governo. 

5. O melh'or treinamento dos pesquisadores brasileiros no Brasil e no 
Exterior ampliou a capacidade de intercâmbio do Brasil com o Exterior e o 
fato vem possibilitando a execução de projetos conjuntos que economizam 
tempo e recursos tanto para o Brasil como para os paises envolvidos. O 
intercâmbio de material genético, de material de laboratório e de experiência 
tem sido altamente benéfico ao Pais. A pesquisa em agricultura é especifica 
quanto a local. Os conhecimentos. métodos de pesquisa e materiais podem, 
contudo, ser permutados com real vantagem. 

6. Os investimentos ein extensão rural (públicos e privados) vêm expan
dindo deste o inicio da década a 60 e o Pais conta com um avançado sistema, 
liderado pela EMBRA TER. 

I Estimativas feitas por levon Yeganianstz. da EMBRAPA. 
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7 A EMBRAPA 

Em 1973, o Ministério da Agricultura realizou profunda modificação em 
seu serviço de pesquisa. O Departamento NacioQal de Pesquisa Agropecuária 
_ DNPEA transformou-se em EMBRAP A Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecuária ,empresa pública vinculada àquele Ministério. Em resumo, 
os pontos principais de sua poUtica são os seguintes: 

a. Agressivo programa de-fotmação de recursos humanos em nivel de 
Pós-Graduação. no Brasil e no Exterior. Até o presente momento, 
cerca de 2.200 pesquisadores foram beneficiados pelo programa. 

b. Relacionamento efetivo com a área internacional, procurando 
queimar etapas no processo de geração de conhecimentos. Emprésti
mos da USAID, BID e BIRD têm sido úteis na empreitada. Além disso, 
há acordos com paises. universidades e instituições de pesquisa da 
área internacional. Também é intenso o relacionamento com as uni-

• 

versidades brasileiras e outrao instituições de pesquisa do Pais. 

c. A ação da EMBRAPA é dividida em duas partes. Executa a pesquisa 
através dos Centros Nacionais. Coordena-a, nos estados, visando esti
mulá-los a investir mais em pesquisa. Existem doze Centros Nacio
nais de Pesquisa Agropecuária por produto, um de insumos e três Cen
tros Nacionais de Pesquisa por recursos. As equipes são multidiscipli
nares e a maioria dos técnicos têm treinamento pelo menos de Mestra
do. 

São os seguintes os Centros Nacionais: 

CNPA - Algodão = Campina Grande. PB 
CNP AF Arroz e Feijão Goiânia, ao 
CNPC Caprinos Sobral, CE 
CNPGC Gado de Corte Campo Grande, MS 
CNPGL Gado de Leite Coronel Pacheco, MG 
CNPMF Mandioca e Fruticultura Cruz das Almas, BA 
CNPMS Milho e Sorgo Sete Lagoas, MG 
CNPSD Seringueira e Dendê Manaus, AM 
CNPS Soja Londrina, PR 
CNPSA Suinos e Aves Concórdia, SC 
CNPT Trigo (trigo, cevada, triticale) Passo Fundo, RS 
CNPH Hortaliças BrasUia, DF 
CNPDA Defensivos Campinas, SP 
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Os Centros de Recursos sào em numero de três t' visam transfOllllar em 
terras agricultáveis vastas regiões do Pais, criando tecnologia apropriada. 
São eles: 

CeDtro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados CPAC, Brasi· 
lia, DF. Dedica·se ao estudo da área dos Cerrados. que conesponde a um mio 
lhão e oitocentos mil quilômetros quadrados e que dispõe de área agricultável 
superior a 40 milhões de hectares, equivalente a que atualmente se cultiva no 
Pais. 

Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido CPATU, 
Belém, PA. A área de atuação é a região amazônica, que desempenhará papel 
muito importante na expansão da fronteira agrlcola e cuja viabilidade se dará, 
com o RÚnirno de desperdicio, desde que a pesquisa crie sistemas de produção 
adaptados à região. 

Centro de Pesquisa Agropecuária do Tró-pico Semi-Árido 
CPA TSA, Petrolina, PE. Visa desenvolver tecnologias para a zona Semi·Árida 
do Nordeste. 

A Empresa conta. ainda. com unidades de execução de pesquisa de âmbi· 
to estadual ou territorial, que visam apoiar os estados e territôrios na 
realização de pesquisas em tomo de problemas que lhes são peculiares. São 
as seguintes: 

UEPAE de Bacabal, MA 
UEPAE de Corumbá, MS 
UEPAE de Pelotas. RS 
UEPAE de Cascata, RS 
UEPAE de Manaus, AM 
UEPAE de Altamira. PA 
UEP AE de Teresina. PI 
UEPAE de Aracaju. SE 
UEP AE de Dourados. MS 
UEPAE de Rio Branco, AC 
UEPAE de Bagé, RS 
UEP AE de São Carlos. SP 
UEPAE de Bento Gonçalves. RS 
UEP AE de Porto Velho. RO 
UEPAT de Boa Vista. RR 
UEPAT de Macapá. AP 

A da EMBRAP A. em Brasília. conta com os seguintes serviços 
especiais: Centro Nacional de Recursos Genéticos . CENARGEN DF' Centro 
de Tecnologia Agrlcola e Alimentar CTAA. RJ; Serviço Nacion~l de' Levan. 
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tamento e Conservação de Solos SNLCS, Rio de Janeiro, RJ; e Serviço de 
Produção de Sementes Básicas - SPSB, Brasília, DF. 

A cuordenação de.. pesq uisa visa aj udar os estados a estabelecerem e de
senvolverem seus PI'I.,prius programas de !>t'squisa, dentro do modelo institu
cional que julgarem mais apropriado. Alguns estados já optaram por forma 
instituciunal semelhante à da EMBRAPA. Outros estão a caminho disso_ Fi
nalmente, alguns preferiram manter a pesquisa sob a égide da administração 
pública, cumo sào us casos de Sãu Paulo e Rio Grande do Sul. Abaixo, são 
fornecidos detalhes adicionais sobre os arranjos da EMBRAPA com os esta
dos. 

Empresas estaduais: 

Empresa de Pesquisa Agropecuária deMinas Gerais EPAMIG 
Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária - EMGOPA 
Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária EMCAPA 
Empresa de Pesquisa Aj(rupecuária de Alagoas EPEAL 
Empresa de Pesq uisa Agropecuária do Rio Grande do Norte EMPARN 
Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária - EMPASC 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro PESAGRO 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará EPACE 
Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária IPA 
Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia EPABA 
Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária EMAPA 
Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba EMEPA 
Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato 
Grosso do Sul EMP AER 
Instituto Agronômico do Paraná -IAPAR 

Programas integrados: 

São Paulo e Rio Grande do Sul. 

d. O papel principal da Empresa relaciona-se às pesquisas de desenvol
vimento de tecnologia. Procura-se usar, ao máximo, os conhecimentos 
desenvolvidos pela pesquisa básica que, dada a sua natureza, cabe às 
universidades. Existe, contudo, uma área cinzenta entre pesquisa bá
sica e de desenvolvimento (uma inspira a outra). O correto é dizer que, 
preponderantemente, a EMBRAP A faz pe8quisa de desenvolvimento. 

e. Existem, ainda, os projetos especiais, que constituem fOlUla de inte
gração da EMBRAPA com a universidade e a iniciativa particular. 
Para mencionar um deles, cabe citar o de Fixação de Nitrogênio . 

• 
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f. A EMBRAPA, como unidade coordenadora do Sistema Cooperativo de 
Pesquisa Agropecuária, tem se preocupado, sobremaneira, em aumen
tar a eficiência de seu trabalho. Para a pesquisa se tomar mais eficaz 
e eficiente, a EMBRAPA implantou, em todo o Sistema, um Modelo 
circular de Programação. 

O Modelo Cilcular de é um processo continuo, orientado 
para o desenvolvimento sócio econômico do PaIs. Objetiva a racionalizaçilo 
daa atividades de pesquisa e sua harmonização com a pol1tica de desenvolvi
mento cientifico e tecnológico nacional. Está voltada para o atendimento das 
uecessidades atuais e potenciais de agricultores e consumidores. Começa com 
a identificação do problema junto ao agricultor, passa por um processo de 

minuncioso na pesquisa e volta ao agricultor em forma de nova tecno
logia (recomendações). Para tanto, na programação periódica de pesquisa, 
participam representantes de agricultores, de cooperativas, de bancos que 
atuam na área rural, do Ministério da Agricultura, de órgãos de ação regional, 
extensionistas, chefes de pesquisa e os próprios pesquisadores. 

Toda a pesquisa a ser executada ou coordenada pela EMBRAPA está 
ligada a um Programa Nacional de Pesquisa PNP. Este pode abranger um 
produto, como o PNP de Feijão; um recurso natural, como o PNP de Apro
veitamento dos Recursos Naturais e Sócio-Econômicos dos Cerrados; ou um 

problema, como o PNP Energia. 

Os Progtamas Nacionais são constituldos por Projetos de Pesquisa. Estes 
a solução de problemas claramente definidos sobre o desenvolvi

mento de uma cultura, de um animal ou de um recurso natural. São elaborados 
em nivel de unidade executora da pesquisa e vinculam-se sempre a um PNP. 

Os Progtamas Nacionais são revistos e refoI'lllulados a cada três anos; os 
Projetos de Pesquisa são discutidos e analisados, uma vez por ano, por ocasião 
da reunião anual do Programa, e acompanhados em seu desempenho fisico e 
financeiro, três vezes ao ano. 

A programação do Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária para 
1982 constava de 37 Programas Nacionais de Pesquisa com 3.265 projetos. 
Participavam de sua execução 90 unidades/instituições. 

8. Os retornos sociais dos investimentos em investigação agropecuária 
são elevados, quando comparados a outros investimentos. Existe Uma ampla 
literatura que investigou esse aspecto. Divide-se, em linhas gerais, em dois 
grupos: 
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a. Os estudos agregados, que inuestigaram o retorno dos inuestimentos 
em pesquisa (às uezes, pesquisa e extensão). Estes tendem a aoresen-
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tar taxas mais próximas do retomo do capital na economia. No ca
so brasileiro, o estudo de lbompaon (1974) é um dele.. A taxa de retor
no compat1vel com os parâmetros por eles estimados está em volta de 
20%, acima da encontrada para o capital fisico por Langoni (1974). 

b. O estudo de CaBOS, de um modo geral, os bens sucedidos: As taxas de 
retomo são muito elevadas, quase sempre acima de 30%. No Brasil, cio 
tam-se os caaoa do algodão São Paulo) e do cacau. O primeiro pro
duto foi estudado por Ayer & Schuh (1972). Esses dois autores en· 

lima taxa de . à peaquisa, de magnitude de OOJIJ. 
O cacau foi estudado por Penna & Monteiro (1976). Estudaram os re-
tornos para a peeqUÍ8a e extensão. No penodo de ação da CEPLAC, 
as taxas intemaa de retomo estiveram entre 60% e 70%, dependendo 
das hipóteses feitas sobre a elasticidade do preço da demanda e 
oferta (penodo de 1958-74). Para o penodo de 1923-85,. blxa de 
retomo foi calculada em 20% (1985, ano terminal, quando !te julga que 
estario esgotados os beneficios das inovações descobertas no penodo 
em estudo; o ano 1923, quando se iniciaram 08 gastos com pesquisa 
e extensão em cacau). 

A EMBRAP A, em 1981, avaliou a taxa de retomo do capital investido. A 
taxa intema de retomo resultou igual a 42,8% e a taxa média de retomo do 
capital foi de 53,2%, portanto muito elevadas (Cruz et aI. 1982). 

A extensa referência à bibliografia sobre esse assunto pode ser encon
trada em Arndt et aI. (1977). 

As elevadas taxas observadas indicam que 08 palses e8tio investindo em 
pesquisa (ou pesquisa e extensão) aquém do 6timo. Deve-se, em adiçAo, consi
derar que as taxas encontradas para o Brasil poderiam ter sido mais elevadas 
se não fosse a discriminação da agricultura, existente na politica comer· 
cial. Para os palses que subsidiam pesadamenU! a agricultura, como os da Eu
ropa Ocidental e o Japão, vale o racioclnio oposto. 

Cabe ainda, em reforço, considerar alguns resultados de impacto sobre 
nossa agricultura, mas que não foram avaliados sob o ponto de vista de 
custo-beneftcio: 

a. de novas variedades O esforço nesea é, atualmente, 
muito inten80. Abrange qua8e todas as explorações. O crescimento 
da produção da soja ' diga-se, de passagem, espetacular deveu·se, 
em grande parte, ao esforço d08 melhoriata8 brasileizo8 que, a par-
tir de patrimônio genético alieDigena, con8truiram variedadea que 

a escalada da nossa produção. Ocone o mesmo com o trigo 
que, presentemente, se expande nas áreas do Cenado, com o arroz, fru-
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mandiocA, milho, sorgo, feijão, algodão, hortifrutigran· 
jeiroe, café etc. ~ cultivares 8110 mai8 produtiva8 e resi8tente8 a 
doença8 e pragas, economizando. portando, o uso de in8eticidas, de
fen8iv08 e 

b. Contaole bioló~co t mai8 desenvolvido em algumaa cultura8, 
como aoja e algodão, naa já se resultados que reduzem 
sia .. ificativamente as aplicaçõea de inseticida.. t, hoje, um r(imO PN
quiaado em toda. as A se e.tende, lecen· 

ao controle de ervas daninha.. 

c. e conta ole da eroeAo Os resultad08 conhe-
cer melhor 08 6010s e naturais braeileuos. A expanalo re 

da braaileira DOe Cerrad08 muito deve ao esforço 
da peequiaa neua área. 

d. de Ditao,imo O nitrogênio é um elem,nto fundamental 
da vida. A que o produ, a16m de conawair 

muita energia, o 8intetiza a pAi tir de produtoa de combuaUveis 
f6 ..... Há na natuleu, que permitem a 8ua fixação, di· 

do ar, pela. plantas. li'ues . aio 
eetudados no mundo inteiro. Como já se disse, o Bra8il é pioneiro neaaa 
área, especialmente na fixação de nitrogênio por cu· 
jo mecanismo era desconhecido até há pouco, 8endo aqui dellcoberto. 

e. Enerlia A cana-de-açúcar é hoje a principal planta envolvida na 
produção de álcool. Vem 8endo estudada desde o começo do século 

cone I to com a produção de açúcar, no mundo inteiro. Dia
poma. de capacidade cienUfica neeta área, já com re8ultad08 brio 
lhantM na área de melhoramento, controle de doenças, fertilidade, 
etc.(p .. tore et alo Além desaa cultura, estudam·se, 
te, a mandioca, o coco, o aorgo aacarino, a mamona e odendê, que apte 
NIlt,Am 'h>aaibilidadea intereaaantee como produtores de Com 
..,.peito ao 801'10 e à mandioca, já há re8ultados dign08 de nota. Outra 
irM, objeto de investigações, é a de biogáa. Além diaao, há pt8OCUpa· 
çIo de desenvolver de irtigação e tratos culturaia, e mecaniza· 
çlo menoa consumidora de energia. 

t. em três Em primei; o lugar, conhe-
cer melhor a adapülçio de materiais importada., seua inimiga. natu· 
raia etc. A'importação pode do Exterior ou de uma recilo para ou· 
tra, dentlo do Pala. Em segundo lugar, estudar aa plantaaji uiatentes 
no Bruil e estud08 e de melhoramento baseado. 
ne .... Finalmente, cona(uciam·se legl1minoaas com com a 

d~ melhorar a qualidade aJimentar daa paatagens e apto
veitar a capacidade de fixação de nitrogênio das 



g. Animais O programa enfatiza as áreas de nutrição, melhoramen
to, estudos de doenças e manejo. Cobre aves, suinos, bovinos de corte e 
de leite, caprinos, pequenos animais e peixes. Há resultados interes
santes em melhoramento, doenças, nutrição etc. 

h. Cabe, ainda, mencionar resultados importantes obtidos em seringuei
ra, que vão aumentar a produtividade dessa importante exploração. 
Estão ligados ao controle de doenças, aos bioneguladores que estimu
lam a produção, à enxertia.de copa a fim de evitar doenças, ao manejo 
do látex com técnicas que evitam a cegueira dos trabalhadores etc. O 
melhoramento genético é outro campo importante. A pesquisa flores
tal vem sendo recentemente expandida (mais detalhes podem ser obti
dos em "Resultados de Pesquisa sobre Produtos AgiOpecuários Obti
dos até o Presente pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária", 
ATA,. EMBRAPA, 1982). 

• 
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SISTEMA COOPERATIVO E DESCENTRALIZAÇAO DA PESQUISA 
AGROPECU~RIA BRASILEIRA 

Eliseu Roberto de Andrade Alves 

Introdução 

Este trabalho procurará caracterizar, em linhas gerais, 
as três fases da polltica agrlcola brasileira, demonstrar a 
contribuição que os pesquisadores podem dar à sociedade 
brasileira, e Indicar as prioridadas da EMBRAPA, tendo-se 
em consideração que ela faz parte de um sistema coopera
tivo de pesquisa que foi criado no âmbito do Ministério da 
Agricultura. 

Pol(tica Agr(cola Brasileira 

Não se pretende fazer um estudo detalhado da poll
tica agrlcola brasileira. Serão salientados, assim mesmo, de 
forma superficial, alguns aspectos que são relevantes ao de
senvolvimento da pesquisa agrlcola, com o objetivo de des
crever sucintamente o processo evolutivo por que passou. 

E posslvel distinguir três fases na poll'tica agrrcola 
brasileira: tradicional. de transição e moderna, 

I 

.. Trabalho resultante das notas tomadas da palestra proferida pelo autor na a
bertura da IV Reunião Anual de Dirigentes da EMBRAPA. 1979: 
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A fase tradic ional se baseou na expansão da fronteira 
agrlcola. A apl icação de conhecimentos cientificos foi pra
ticamente nula A preocupação principal dos governos fe
deral e estaduais era a de constru ir estradas a fim de tornar 
posslvel a conquista do território nacional (> de ligar regiões 
distan tes aos mercados internos e externos. Pouco se inves
ti u em instituições de ensino, de pesquisa e axtensão e na 
indústria de insumos modernos. Os investimentos feitos, 
assim mesmo de muito pequena monta, foram, principal
mente, realizados pelos estados de São Paulo, Rio Grande 
do Su l, Minas Gerais e Pernambuco. t: ') período da agri
cultura itinerante. Esgotada a fertilidade do solo, os agri
cu ltores partiam em busca de novas terras. Ocorreram, nes
te perlodo, os grandes ciclos, como o do pau-brasil, da ca
na-de-açúcar, do café e da borracha, que foram estimulados 
por uma demanda muito favorável do mercado externo. 

Quanto durou a fase tradicional? A rigor, não está ter
minada. Persiste ainda nos dias de hoje, mas com pequena 
expressividade e mesmo assim, só em algumas regiões do 
País, afastadas dos grandes centros consumidores. Pode-se, 
contudo, dá-Ia como agonizante no início deste século, e 
superada no início da década de 50, quando, realmente, a 
fase de transição se firmou definitivamente. 

No começo da década de 50, o Governo brasileiro op
tou abertamento por uma pol (tica de substitu ição de im
portações, com vistas a industrializar o País e reduzir a de
pendência do mercado externo. Elegeram-se, como priori
dades, os investimentos nas áreas de industrialização, trans
porte~ {com vistas a ligar mercados internos e expandir a 
fronteira agn'colal e energia. A agricultura foi discriminada 
fortemente, no que diz respeito aos preços dos produtos, 
insumos e investimentos em atividades de pesquisa. 

Apesar do forte impacto, na produção de gêneros ali
mentícios, da incorporação da fértil fronteira agrícola do 
Paraná, crises sérias de abastecimento surgiram, de forma 
recorrente, nas grandes cidades brasi leiras, principalmente 
em São Paulo e Rio de Janeiro, no dacorrer das décadas de 
50 e 60. A primeira hipótese formulada, .Com base em da-



dos insatisfatórios. é a de que a crise de oferta de alimentos 
devia-se a grandes perdas no processo de comercialização. 
Emergiu. como conseqüência. um programa de construção 
de si los e armazéns. Essa tecnologia é do tipo poupa-produ
to e tende a beneficiar os consumidores. sendo assim. mui
to atraente ao esp(rito da época. que deseja evitar pressões 
sobre os salários. 

A crise de abastecimento persistiu. a despeito da cons
trução de ::~tradas. silos e armazéns. Houve grandes debates 
sobre as causas. A estrutura agrária foi responsabilizada. o 
rrlesmo ocorrendo com a intervenção do governo nos mer
cados de preços de produtos e insumos. discriminando con
tra a agricultura. Uma corrente pouco influente debitava a 
crise à falta de investimentos em pesquisa e reconhecia 
também o papel negativo do governo, implementando uma 
pol ítica de preços "baixos" de gêneros alimentícios para os 
consumidores brasileiros. às custas dos agricultores. 

A segunda grande hipótese formulada era a de que 
existia, nas gavetas dos pesquisadores brasileiros e nas mãos 
de agricultores inovadores, uma vasta gama de conhecimen
tos. Necessitava-se, portanto. de implementar uma política 
agrícola. que além de continuar estimulando a conquista 
da fronteira agr(cola, premiasse a difusão de tecnologias. 

Na formação dessa pol (tica agr(cola, houve dois movi
mentos. Apoiou-se. de início, intensamente, as instituições 
de extensão. Essa ação foi completada, e aí veio o segundo 
movimento. com a pol(tica de preços mínimos, de crédito 
agrícola subsidiado e programas especiais. A idéia básica 
era a de tornar baratos os insumos modernos aos agriculto
res a fim de estimulá-los a usá-los e, por outro lado, facili
tar o acesso às informações cientificas, através do serviço 
de extensão. 

Não resta dúvida de que essa pol (tica produziu frutos, 
embora não se tenha ainda medido o seu custo social. I n
tensificou-se a agricultura na região dos cerrados e no Cen
tro-Sul do Pais; estimulou-se a conquista da região amazô
nica; e facilitou-se a expansão das culturas melhor aqui-

437 



438 

nhoadas do ponto de vista tecnológico, como é a soja. Bons 
resultados foram obtidos com o arroz Irrigado, cana-de
açúcar, café, citrus e alguns produtos hortigranjeiros. Nes
ses casos, houve apreciáveis aumentos de produtiVidade, 
embora nem sempre detectados pelas estatísticas. Foram, 
contudo, insignificantes os resultados com o arroz de se
queiro, feijão, milho e gado de corte e leite, que continuam 
com a produtividade estagnada e, mesmo, com tendência 
decrescente Há mu itas razões para estes fracassos. Certa
mente, entre eles, se inscreve a falta de continuidade da po
I ítica no que tange ao mercado externo, e ao crédito e pre
ços mínimos. Esses dois últimos, generosos nos per(odos 
de escassez de produção, e desestimulantes nos per(odos de 
abundância. 

• 

Não resta dúvida, contudo, de que falta de uma base 
cientifica mais ampla teve muito a ver com a estagnação 
da produtividade das culturas mencionadas. Por outro la
do, mesmo no caso das culturas melhor apoiadas do ponto 
de vista cientifico, um momento virá em que se chegará ao 
"fundo do poço", caso não se apóiem adequadamente as 
instituições de pesquisa. Há suspeitas de estagnação da pro
dutividade, mesmo nos pa(ses avançados, a despeito de in
vestirem muito mais em pesquisa. No caso deles, alega-se 
que a pesquisa "básica" não tem sido devidamente apoiada 
e que a pesquisa tecnológica já explorou a maioria das ave
nidas abertas pelas teorias desenvolvidas! Nos Estados Uni
dos, grandes esperanças são colocadas, presentemente, no 
esforço da pesquisa, que é feito nas áreas de fixação de ni
trogênio, fotoss(ntese e ;biorreguladores. t a solução en
contrada para o problema da tendência à estagnação da 
produtividade! que parece existir, em conseqüência de se 
haver esgotado grande parte do potencial aberto pelas des
cobertas, no que respeita às leis de herança, nutrição de 
plantas e uso de produtos qu Im icos. 

A fase de transição se caracterizou, portanto, pela fal
ta de apoio às instituições de pesquisa investimentos cres-, . 
centes nas instituições de extensão e à pol (tica mais agressi
va no que tange a preços m(nimos e crédito rural. Mantive
ram-se, por outro lado, as pol íticas visando à conquista da 



fronteira agrícola. Dessa forma, na fase de transição, foram 
incorporados novos instrumentos na poll'tica agricola, serr., 
contudo, se suprimirem aqueles que predominaram na fase 
anterior . Tornou-se, assim, mais abrangente a pol ítica agrí
cola . 

No inicio da. década de 70, ficou evidenciado o erro 
de não se haver investido mais em pesquisa agrícola. Houve 
grande mudança em toda a pol(tica cientifica do pais, sen
do, desde então, a ciência, muito mais valorizada. As con
dições estavam maduras para uma reforma institucional. 
No Ministério da Agricultura, em 1973, nasceu a EMBRA
PA, e com ela um Sistema Cooperativo de Pesquisa que en
globa os governos federal e estaduais, as universidades e a 
iniciativa particular. I ncorporando-se a pesquisa como ins
trumento imprescindivel' ao crescimento auto-sustentado 
da produtividade, a pol ítica agricola entrou na terceira fa
se, a moderna. O predomínio, agora, é o da aplicação da 
ciência, mesmo na conquista de fronteira agr{cola. A gera
ção de conhecimentos é fortemente suportada, o mesmo 
ocorrendo com a indústria de insumos modernos, que ma
terializa esses conhecimentos, e com o serviço de extensão 
que os divulga. Houve aperfeiçoamentos consideráveis na 
pol(tica de preços mínimos e de crédito agn'cola. A socie
dade tornou-se consciente da importância da agricultura e 
os agricultores já começaram a entender melhor seu papel e 
seu poder num país industrializado e predominantemente 
urbano. 

A abundância de terra e mão-de-obra induziu a pol{
tica agr(cola tradicional, que visava apenas a expansão da 
fronteira agdcola. As crises de abastecimento das grandes 
cidades, conseqüência do maior· crescimento da demanda 
que o de oferta, levaram à fase de transição dps anos 50 e 
60. A persistência das altas taxas de crescimento da deman
da de produtos agn'colas. a constatação de que o cresci
mento da oferta era ainda insuficiente e o amadurecimento 

• 

de toda a sociedade brasileira, conduziram a política agrí-
cola brasileira à terceira fase, a moderna, onde a ciência ad
quiriu papel de relevo. Vivem os pesquisadores brasileiros, 
no campo da agropecuária, uma época muito favorável. 
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Dispõem de apoio do povo brasileiro e são desafiados por 
uma imensa gama de problemas que a intensificação da 
agricultura está criando. Esse é o ambiente ideal para o flo
rescimento das instituições de pesquisa. 

A intensificação da agricultura, como resultado da 
aplicação de conhecimentos científicos, dará origem a inú
meros problemas que desnudarão os estrangulamentos exis
tentes na indústria e comercialização de insumos moder
nos. Se esses setores não funcionarem eficientemente, mui
tos resultados de pesquisa dormirão eternamente nos arqui
vos das instituições de pesquisa. Pois, todo resultado de 
pesquisa se cristaliza em algum insumo moderno, antes de 
chegar ao agricultor. A "performance" inadequada dos 
mencionados setores reduz, substancialmente, o retorno 

• 

privado das inovações, em relação ao social. A redução do 
retorno privado pode ser de tal monta, que pode tornar as 
inovações pouco atrativas aos agricultores e, em conse
qüência, não haverá serviço de extensão em condições de 
difundí-Ias. Há problemas sérios nas áreas de sementes, irri
gação, produtos qu ímicos e de transporte e industrial iza
ção de alimentos, para mencionar alguns. 

A intensificação da agricultura introduzirá temas no
vos na agenda de pesquisa e exigirá esforços adicionais das 
instituições de pesquisa. A agenda de pesquisa está conges
tionada por temas que dizem respeito a produtos que abas
tecem os mercados internos, concorrem nos mercados ex
ternos e têm potencialidade de se constitul'rem em fontes 
alternativas de energia. Prosseguir-se-á na batalha pelo de
senvolvimento de plantas e animais côm-maior resposta ao 
uso de insumos modernos e à capacidade de resistirem às 
agressões do meio ambiente_ 

Pesquisas que visem dar maior estabilidade à produ
ção, como as referentes à irrigação e conservação de água 
no solo, serão objeto de atenção especial. 

Serão intensificados estudos sobre o combate bioló
gico a pragas, doenças e plantas invasoras, visando a reduzir 
os efeitos dos produtos qu (micos sobre o meio ambiente e 



a economizar divisas. 

A conquista da região amazônica, em bases cientificas 
e a preservação do meio ambiente, merecerão atenção cres
cente dos pesquisadores. 

Dedicar-se-á esforço especial à agricultura consorcia
da, visando a beneficiar os pequenos agricultores, especial
mente os do Nordeste. 

Merecerão destaque os estudos dos efeitos de moder
nização da agricultura sobre os trabalhadores rurais e pe
quenos agricultores. 

Crescerá, em resumo, rapidamente, a demanda pelos 
serviços da pesquisa. Se essa demanda não puder ser aten
dida, grande risco pesará sobre o sucesso das pol iticas que 
se propõe a aumentar e estabilizar as safras da agricultura 
brasileira. 

Contribuições da Pesquisa ã Modernização 
da Agricultura 

A demanda de alimentos e fibras continuará a aumen
tar a taxas elevadas, em conseqüência do crescimento da 
população e da renda per capita, da urbanização do Pal's e 
das pol iticas de redistribuição de renda e da necessidade 
de exportar mais, a fim de equilibrar a balança de paga
mentos. O grande desafio que se enfrenta é obter uma res
posta correspondente do lado da oferta. Os instrumentos 
de pol itica econômica, já acionados ou que virão a ser acio
nados, visaram a incentivar os agricultores a expandirem os 
processos de produção em uso (cultivarem mais áreas com 
a mesma tecnologia), intensificar o uso da terra e mão-de
obra (mudança tecnológica) e conquistar as regiões ainda 
não tocadas pelo homem, a maioria delas situadas na Anla-

• • zonla. 

A pesquisa tem dois papéis a desempenhar: De ime
diato, indicar os conhecimentos existentes e que têm alta 
potencialidade de se transformarem em tecnologias lucrati-
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vas para os agricultores e que são saudáveis do ponto de 
vista social. Cabe-lhe também, indicar os obstáculos que 
existem para essa transformação. Para isto se tornar viável, 
é indispensável que os pesquisadores participem na formu
lação e execução da pol ítica agr(cola, tendo-se sempre em 
conta as peculiaridades do seu trabalho. Nessa linha de 
pensamento, cabe salientar alguns pontos: 

a) a pesquisa detém informações sobre regiões melhor 
apropriadas à expansão da fronteira agn'cola e a projetos 
e técnicas de irrigação; 

_b) tem capacidade para ajudar a intensificar a agricul
tura na região de cerrados, através de pecuárià mais avança
da, cultura de soja, trigo, etc; 

c) a pesquisa detém conhecimentos sobre pastagens, 
culturas de feijão, hortaliças, fruteiras, arroz, milho, serin
gueira e oútros que ainda não foram utilizados em conse
qüência de problemas na área de insumos modernos, como 
sementes, produtos qu(micos, etc; 

d) a pesquisa já está em condições de contribuir no 
que respeita às plantas que são fontes alternativas de ener-

• gla; 

e) ela dispõe de meios para acompanhar a evolução 
das culturas no decorrer do ano agrícola, dando informa
ções valiosas aos agricultores, ao serviço de extensão e ao 
Governo; 

f) ela deve avançar muito em técnicas de .preservação 
do meio ambiente, como: combate biológico, cultivo míni
mo, etc; 

g) muito em breve, surgirão resultados sobre culturas 
em consórcio de grande utilidade para os pequenos agri
cultores. 

o outro papel diz respeito à ampliação do universo de 
oonhecimentos, que aliás, é sua função predpua. 
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E desnecessário salientar que a sociedade brasileira es
pera, dos pesquisadores, às ve~es, muito mais do que po
dem dar. E esta a. caracter(stica principal da fase moderna 
da pol(tica agr(cola . Os administradores devem estar aten
tos para as prioridades de pesquisa, mas, cuidando para não 
sufocarem a cria tividade dos pesquisadores para a qual não 
existe substituto. Esta deve ser estimulada ao máximo. E 
hora de evitar perda de tempo com discussões semânticas, 
do tipo pesquisa básica versus aplicada. Cumpre, isto sim, 
apoiar toda pesquisa de boa qualidade. ~ claro que se se 
deve, sem muita rigidez, dividir, com bom senso, a imensa 
tarefa que se tem à frente, com a universidade, a iniciativa 
particular, o sistema cooperativo de pesquisa do Ministério 
da Agricul~ura e as outras instituições que se dedicam à 
pesquisa, visando a maior eficiência do trabalho. 

Finalmente, é importante salientar que se deve conti
nuar administrando com o maior cuidado os recursos que 
nos são destinados, porque são muito escassos e foram cap-
tados dos sofridos contribuintes brasileiros. . 

Prioridades da Administração da EMBRAPA 

Nesses seis anos de trabalho, foi criado, no âmbito do 
Ministério da Agricultura, um sistema cooperativo de pes
quisa que envolve participação ativa do Governo Federal, 
estadual, das un iversidades e da iniciativa particu lar . 

• 
A EMBRAPA implantou onze centros nacionais que 

se dedicam à pesquisa em produtos prioritários à alimenta
ção do povo brasileiro, e à conquista do mercado externo, 
e que são fontes alternativas de energia. Foram' ainda, de
senvolvidos três centros que visam a um aproveitamento ra
cional dos cerrados, e dos trópicos úmidos e semi-áridos. 
Montou-se um serviço de sementes básicas e se ampliou a 
ação nas áreas de levantamento e conservação de solos, t~
nalogia de alimentos e·recursos genéticos. 

No que respeita .à cooperação com os estados, foram 
criadas 10 empresas estaduais de pesquisa, três programas 
integrados de pesquisa em São Paulo, Paraná e Rio Grande 

443 



444 

do Sul e, assinados acordos de cooperação com os demais 
estados e territórios. 

Buscou-se intensificar a cooperação internacional com 
países, universidades e instituições que se dedicam à pes
quisa ou apóiam as atividades de investigação. Os emprésti
mos da USAID, BIRD e BID foram valiosos no que respei
ta à mobilização de cientistas do exterior, aos programas 
de treinamento e a equipar as unidades de pesquisa com la
boratórios, I ivros, revistas científicas, etc. 

Atingiu-se, agora, a fase de maioridade do Sistema Co
operativo da Pesquisa do Ministério da Agricultura. ~ im
portante destacar~lguns aspectos fundamentais da poll'tica, 
que nortearão a Administração da EMBRAPA, que é em
presa vinculado ao Ministério da Agricultura e que tem a 
responsabi I i dade de coordenar o Sistema: 

a) A EMBRAPA restringirá a ação direta de pesquisa 
aos Centros Nacionais e às UEPAEs e UEPATs, vinculadas 
aos Centros. Manterá serviços que desempenham ação com
plementar. A ação direta visará a desenvolver tecnologias 
para os agricultores, e a apoiar os sistemas estaduais e a 
pesquisa na órbita da iniciativa particular. As unidades de 
pesquisa da EMBRAPA se relacionarão, diretamente, com 
as universidades brasileiras e a comunidade cient(fica inter
nacional, sob a coordenação da Sede. 

bJ Dar-se-á prioridade ao desenvolvimento dos siste
mas estaduais. Cada Estado, dentro do espírito da sobera
nia que lhe é inerente, optará pela melhor forma de orga
nização institucional de pesquisa agropecuária. A aplicação 
de recursos federais dar-se-á nas prioridades, eleitas de co
mum acordo pelo Estado e a EMBRAPA, visando aos agri
cultores que vivem no território sob a jurisdição do Estado. 
O processo de decisão é cooperativo e jamais impositivo. 
Devem prevalecer os julgamentos ditados pela competência 
científica. As instituições de pesquisa dos estados aprofun-- . 
darao o seu relacionamento com a in iciativa privada, as 
universidades brasileiras, a comunidade científica interna
cional e os municl'pios .. 



c) Os governos federal e estaduais, num paIs das d i
mensões do Brasil, não podem arcar sozinhos com a res
ponsabilidade da pesquisa agropecuária. Dar-se-á, por isto, 
relevância especial ao trabalho com a iniciativa pr;'Jada. Es
sa poderá contratar projetos de pesquisa com as unidades 
do Sistema, ou vice-versa. Serão incentivados os projetos 
cooperativos. Outras formas de relacionamento poderão 
ser estudadas, envolvendo o treinamento de recursos huma
nos, a mobilização de cientistas brasileiros e do exterior, 
etc. 

d) Procurar-se-á simplificar os procedimentos burocrá
ticos e de planejamento, a fim de se que o tempo 
do pesquisador seja quase que totalmente gasto no esforço 
criativo. A idéia é a de se evitarem fluxos de documentos 
de planejamento de tipo linear: a ação num ponto 
do tempo e num lugar, e segue até que alguém, no fim da 
I inha, tome a decisão fatal. As serão tomadas nas 
unidades de pesquisa, que elaboram o planejamento, atra
vés de discussões, até chegar-se a uma conclusão final, sem 
imposições. E a idéia do "planejamento circular" em opo
sição ao "linear". As idéias circulam entre as num 
mesmo local até que se atinja um consenso. Andam os t'c
nicos e não os documentos. Depois de tudo pronto, sairá 
um relat6l"io que indicará o que foi combinado fazer e que 
não será objeto de aprovação por ninguém. Exigir-se-á, 
.com isto, uma maior formalização das relações, até o n{vel 
de acordos entre as diversas unidades de pesquisa do Sis
tema. 

e) Enfase especial continuará a ser ao programa 
de formação de recursos humanos, pOis não há pesquisa 
de boa qualidade sem recursos humanos bem treinados. 

f) O relacionamento com a extensão rural através do 
SIBRATER, será estreitado ainda mais. O objetivo da pes
quisa é aumentar a produtividade da agricultura, e seu tra
balho fracassará se a tecnologia criada não for difundida e 
se não receber os sinais corretos que os pro
blemas dos agricultores. 
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Conclusões finais 

A agricultura brasileira evolUIu de uma situação em 
que a política agrlcola pouco valor atribula à pesquisa . 
para outra em que a ciência passou a ocupar papel de re
levo como Instrumento vital para o aumento da oferta de 
produtos agrícolas. 

Passou-se pelas fases tradicional e de transição. Vive
se. agora. a fase moderna da pol{tica agn'cola, que tem co
mo núcleo central o apoio às instituições de pesquisa, den
tro do prisma de se garantir o crescimento auto-sustentado 
de produtividade. E, portanto, muito favor~vel às institui
ções de pesquisa o momento que se vive. 

Os pesquisadores serão chamados a contribuir tanto a 
curto prazo, - pondo à disposição da sociedade os seus co
nhecimentos, - como a longo prazo - ampliando, substan
cialmente, a base cientrfica da agricultura brasileira. 

O sistema cooperativo de pesquisa, qtle se criou no 
Ministério da Agricultura, sob a liderança da EMBRAPA, 
dará prioridade especial ao desenvolvimento da instituições 
estaduais.de pesquisa, apoiará a iniciativa particular, simpli
ficará seus procedimentos burocráticos e de planejamento, 
e continuará enfatizando a formação de recursos humanos 
e o relacionamento com as universidades brasileiras e a co
munidade cientrfica institucional. Dará ênfase ao relaciona
mento com a extensão rural. através do SIBRATER, por 
ser, este relacionamento, essencial à eficiência do trabalho 
de pesquisa e difusão de tecnologia e, portanto, à moderni
zação da agricultura brasileira. 



EVOLUÇ~O DA PRODUÇAO AGROPECUARIA DO BRASIL· 

E1iseu Roberto de Andrade Alves 

• Alves, E.R. de. A. O dilema da politica 
vidade ou expansão da ãrea agricu1tãve1. 
10B p. (Et4IRAPA-DDT. Documentos, 29). 

agrico1a brasileira - produti -
Brasilia, Et4IRAPA-DDT, 19B4. 

• 





EVOLUÇ~O DA PRODUÇ~O AGROPECU~RIA DO BRASIL 

E 1 i seu A 1 ve s 

Com . .o desenvolvimento industrial, a população deslocou·se dos campos 
para as cidades, sendo que os fluxos migratórios se intensificaram de uma dé· 
cada para outra década, até atingir uma impressionante magnitude na década 
de 70. Entre 1960 e 1980, o Produto Interno Bruto por habitante cresceu à taxa 
an ual de 6,3%. Entre 1940 e 1980, a população evoluiu a uma taxa anual de 2,7%; 
atingimos 119 milhões de habitantes. 

Viu·se, assim, nascer e crescer, a partir de 1940, um poderoso complexo 
urbano·industrial. Com isto, deslocou·se a demanda de alimentos do meio rural 
para as cidades e, também, para o Exterior, visto que a economia brasileira se 
abriu para o mercado externo, a partir de 1965. 

A mudança de localização da população e o crescimento da renda per 
capita afetam sensivelmente os padrões de consumo. Modifica·se a cadeia ali· 
mentar, antes predominantemente planta·homem, agora planta·animal·ho
mem. Nos países desenvolvidos, o consumo anual de grãos por habitante é,em 
média, de uma tonelada. Deste consumo, apenas 70 kg sào consumidos direta
mente na fOfma de pão, biscoitos, bolos e outros produtos; os restantes 930 kg 
são usados para alimentar os animais, cujos produtos como leite, ovos e car
nes são consumidos pelo homem. Nos países pobres da Ásia, o consumo de 
grãos é de 190 kg por habitante, e a maior parte é consumida diretamente 

A tendência é, portanto, para um maior crescimento de demanda de car
nes, ovos, leite e seus derivados, e indiretamente dos produtos que alimentam 
ns animais, como milho, soja e sorgo. 

As frutas e as hortaliças, por causa das qualidades enfatizadas pela 
medicina e como no meio urbano o acesso às informações sobre o balanço nu
tricional é muito mais intensivo, formam outro grupo preferido. 

Destacam-se, finalmente, os doces ou produtos adocicados, preferidos pe
las crianças e os jovens que dominam numericamente a população brasileira, e 
também produtos como o café e o chão 

Por outro lado, com a crescente participação da mulher no mercado de 
trabalho e a crise de energia, os produtos como, por exemplo, o feijão que exi
ge muito tempo de preparo no lar e que consome muita energia tendem a ter a 
sua demanda reduzida. 

Assim, o crescimento da demanda dos alimentos é influenciado pelo cres
cimel'lto da população, sua localização, pirâmide etãria e crescimento da renda 



per capita. Os grupos dos produtos acima mencionados beneficiaram·se destes 
quatro componentes. 

No caso brasileiro, cabe ainda mencionar um outro componente, que é a 
demanda do mercado internacional, adicionada à interna. Como os nossos 
produtos são vendidos nos mercados de palses ricos e urbanizados, as caracte
rlsticas da demanda externa são bastante semelhantes às caracterlsticas das 
nossas cidades. O problema reside no protecionismo dos palses ricos que não 
petlllitiu que as exportações crescessem e se diversificassem dentro do 
potencial existente. Ainde, é preciso levar em conta o viés anti-exporta
dor que perdurou na nossa politica externa até 1964, e meSrT.o depois daquele 
ano, e que tinha como regra só exportar quando o mercado interno esti
vesse abastecido. 

Há, finalmente, os produtos cujo consumo aumenta só em função do cres
cimento da população e que podem ser negativamente afetados pela localiza
ção da população e o enriquecimento do Pais; exemplos clássicos são: o fei
jão, o arroz e a mandioca. 

Os produtos favorecidos pela urbanização e o crescimento da renda per 
capita tendem a ter elasticidade-renda e preços de demanda mais elevados. 
Significa isto que um acréscimo na quantidade ofertada traz uma redução de 
preços menor que no caso dos produtos de baixas elasticidades-renda e preç08. 
O mesmo aconE com os produtos exportados. 

Portanto, é 'natural que a agricultura brasileira se expandisse em direção 
aos produtos mais beneficiados pela urbanização, crescimento da renda per 
capita e preferência do mercado internacional; ela buscou produzir produtos 
com maior potepcialidade de crescimento dos preços e de menor variação dos 
mesmos, fugindo dos produtos sujeitos à grande variação de preços e com bai
xo potencial de acréscimo dos mesmos, como conseqüência do desenvolvimen
to econômico. 

Reproduziremos, para ilustrar o que dissemos, o efeito do aumento de 1 % 
na oferta de produtos alimentares sobre os preços. Os dados são tomados de 
Alves (1981), onde literatura e detalhes de cálculos são fornecidos. Nos cál
culos, o efeito renda é negligenciado (Tabela 7). 

O leitor não especializado necessita de infolmações adicionais. A elasti
cidade preço é negativa. Nos enunciados, toma-se o seu valor absoluto; por isto, 
dissemos que quanto menor for a elasticidade preço da demanda, menor será o 
impacto nos preços. Quando a elasticidade for igual a 1 (a calculada é-I), 
10% de aumento na quantidade traz um decréscimo de preços de 10%' se for . . ' 
mruor do que I, trará um decrésclmo menor; se for menor do que 1, trará um 
.decIêscimo maior, e quanto mais próxima for a elasticidade de O. tanto maior 
será o . dos preços. 
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TABELA 7. Ettlmati ... do impacto ·do aumanto da 1% da ofelta da produto. alimantlclo •• a 

Produto 

Sanana 
Laranja 

lecionado. IGbra o. 

E lanlcidada 
preço 

• O 14 , 
-0,22 

Snata-lngl_ - 0,17 
Cabola - 0,16 
Toma~ - O 18 , 
Trigo - 0,64 
Carna da a\la. ' 0,18 
Carne bovina - 0,36 
Carn. lU (n. -0,26 
Soj. (61eo' - 0,65 
Arroz - 0,02 
M.ndiOCll - O, lO 

a nl"al da conlUmidor. 

Elanicldada 
randa 

O,2S 
0,43 
0,33 
0,30 
0,36 

-
0,34 
0,83 
0,48 
0,37 
0,03 
0,20 

(1981). Dadol prim.riol d. Juiz d. Fora, MG. 

Impectu no praço a 
a n (vai da conlUmidor 

(%) 

- 7,1 

- 4,6 

- 5,9 

- 6,6 
- 6,6 

- 1,8 

- 6,6 
- 2.9 
- 4,0 

- 1,8 
- 60,0 
- 10,0 

As elastJcidades rendas são positivas, no presente caso. Isto significa que 
um aumento da renda per capita traz um aumento do consumo, e quanto maior 
for esta elasticidade, tanto maior será o acréscimo do consumo. 

A seguir, reproduzimos uma parte dos dados de elasticidade de dispêndio, 
calculados recentemente através de metodologia aprimorada. Os dados origi
nais referem-se ao Rio de Janeiro e coletados na pesquisa Estudo Nacio
nal da Despesa Familiar (ENDEF), entre agosto de 1974 e agosto de 1975 (Ros
si 1982). As elasticidades são apresentadas por grupos de produtos (Tabela 8). 

Observa-se que as elasticidades totais calculadas no ponto médio são infe
riores a I, exceto para frutas e para a alimentação em geralédeO,54. Istosigni
fica que, mantida a estrutura de renda, um acréscimo de renda leva a um acrés
cimo de consumo de alimentos inferior ao dos outros bens; em palavras, 
çomo conseqüência do enriquecimento do Pais, a demanda de alimentos cresce 
menos que a dos outros produtos. Este é um argumento em favor da industria
lização. Não obstante, os produtos como carnes, frutas, hortaliças, leite e deri
vados, como já mencionamos, são os que têm a sua demanda crescendo mais, 
em conseqüência do aumento da renda per capita. 

Uma distribuição de renda a favor das classes mais pobres (muds,nça na 
estrutura de renda) aumentaria sensivelmente a demanda de alimentos, visto 
serem as elasticidades calculadas muito mais elevadas para as classes de dis-
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TABELA 8. EI.nicid8d •• do. itens de disp'ndio 'emili.r • resp.ito do di .... ndio tot.I, para. cid8d. do Rio d. J.ne!ro . D8dOl do IBGE· 
1975. 

Grupo. d. 
produto. 

alimentare. 

Cer .. i.e 
derivado. 
Tubérculo. 
Verdura. 
Fruta. 
Carn. e 

• peixe 
OVO" leite 
e queijo 

Meno. 
de 1 

4,31 

1,67 
3,43 
3,27 

8,43 

1,46 

Aç6car, óleo 2 7 
de cozinha etc. ,4 
Total da ali· 

2,60 

Fonte: Roui. 119821. 

1 a 2 

0,83 

0,87 
1,14 
1,42 

1,38 

1,02 

0,84 

1,04 

elaaes de despesa corrante da famnia. em termos de salário mln imo 
(elanicidade madida no ponto do displndio médio familiar). 

2a3,53,5a5 5a7 7al0 10a15 15a 30 

0,34 0,21 0,15 0 ,09 0,03 -0,02 

0,56 0,48 0,43 0,35 0,33 0,28 
0,72 0,61 0,55 0,49 0,41 0,31 
1,17 1,10 1,06 1,00 0,86 0,56 

0,87 0,75 0,69 0,61 0,50 0,33 

0,85 0,81 0,78 0,72 0,62 0,45 

0,43 0,32 0,24 0 ,18 0,11 0,04 

0,70 0,62 0,58 0,53 0,4.1 0,40 

• 

mal' 
de 30 

·004 , 

0,35 
0 ,32 
0,10 

0,24 

0,35 

·001 , 

0,43 

Ponto mdd io 
total 

0. 10 

0,40 
0,51 
1,02 

0,63 

0,74 

0,19 

0,54 



pêndios menores. medidas em termos de salários minimos. Este é um ponto 
importante para a política econômica. Uma redistribuição de renda, na ausên
cia do aumento da oferta de alimentos leva a um aumento de preços que anula 
os efeitos da politica ou, então, a importação de a limentos. Os paises que em
barcaram neste tipo de politica e esqueceram a sua agricultura, colheram agita
ção social e, alguns deles, perderam as liberdades públicas já conquistadas. 

A essa altura, vale a pena realizar um peq ueno exercicio. Tomando-se por 
base a elasticidade do dispêndio de 0,54, o crescimento anual da renda per 
capita de 6% e da população de 2,7%, teremos um crescimento da demanda da 
ordem de 2,7 + 6 x 0,54 = 5,94%; os dados que serão apresentados a seguir mos
tram que a oferta de alimentos nem sempre cresceu a essa taxa. A forma, então, 
de igualar a oferta e a demanda foi através do incremento dos preços. Como os 
dados da Tabela anterior indicam que a elasticidade do dispêndio é bem menor 
para as classes de maior poder aquisitivo (0,43 para mais de 30 salários, e 
maior que 1,0 até dois salários), o acréscimo dos preços precisou ser maior para 
os produtos consumidos pelas classes mais pobres. Homem de Melo (1982) 
fornece dados que comprovam essa suposição, embora o seu objetivo tenha sido 
estudar o efeito da disponibilidade de alimentos sobre a distribuição de 
renda. 

No Nordeste, a classe que recebe abaixo de um salário m1nimo teve os 
seus preços de alimentação aumentados, de forma acumulada, em cerca de 
32,9% a mais do que as classes que percebem acima de sete salários minimos, 
em 12 anos (1967-1979). Em São Paulo, 10,0%; no Rio de Janeiro. 12,7%; e na re
gião Sul, 8,7%. 

É importante notar que as elasticidades variam conforme u método de 
cálculos, de região para região, e de periodo para periodo hist6rico; por isto, a 
fim de informar o leitor melhor, reproduziremos quatro estimativas, sendo três 
de Rossi (1982), para o Rio de Janeiro (métodos diferentes de cálculo) e uma de 
Oliveira & Desch (1981), para São Paulo, para efeitos de comparação, Obser
va-se uma boa concordância entre os três métodos de Rossi (1982) e entre 
os resultados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Na realidade, a estimativa do aumento da demanda deveria basear-se na 
relação consumo· renda (ou seja, o consumo de um bem, medido em unidade ft
sica (kg), em função da renda), e não no dispêndio-renda; aquelas estimativas 
tendem a ser menores do que estas, mas a estimativa deO,5 para a elasticidade
-renda é, geralmente, aceita como razoável (Tabela 9) . 

• 

Produçio agricol. no perlodo de 1947-81 

A fim de reduzir a acidental idade da série, utilizaram-se médias móveis 
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TABELA I. ElMtldd8li. de EngeI pera OI dllP.ndlol do Rio de JeMiro 1'1751 e Sio hulo 
1117&1 •• leu .... no ponto m"'lo do di ..... lo. 

Rio de Jeneiro SIo Paulo 

Mttodo 1 Mttodo 2 M'todo 3 

Cereai. 0,10 0.12 0.16 0,16 

Tublrculo. 0,40 0,53 0.43 0,34 

Verdur .. 0,51 0,73 0,53 0.67 

Fruta 1,02 1,19 0,91 1,06 

c.m. 0,63 0,86 0.62 0,69 

OYoI, leite e queijO 0,74 0,68 0,70 0,69 

Fonlu I: ROIaII19821 e OUveir. ao DeIc:h 119811. 

de cinco ano.. O periodo reduziu-se, agora, para 1949-79 e está'dividido em doia 
8ubperiod08: de 1949-58 (08 dad08 originai8 se estendem até 1960), para repre
sentar o periodo de 8ub8tituição de importaÇõe8; e de 1961-1979, para represen
wo perlodo de promoção de No ca80 da carne e do leite, somente 
Hnhamoa dad08 para o periodo de 1961-79 (médias móvei8); quanto à carne, 
trata-se do peso das carcaça8. No ca80 da 80ja, a série original inicia-se em 
1948 (Tabela 10)_ 

08 dad08 indicam que a oferta reagiu em direção produto8 de elastici-
dade-renda mai8 elevados, incluindo, entre estes, 08 exportávei8 e 08 de con8U
mo animal, mOtlDente no segundo periodo, o de promoção-de exportações. 
AliAI, este periodo coincidiu também com a intensificação da urbanização, 
portanto com a8 mudanças noa hébito8 de con'umo. 

08 produtos tradicionais de consumo, como feijAo e mandiOCA de 
elasticidade-renda negativa ou pequena, oa que apresentaram meno-
reli taxas de crescimento da produção, principalmente no periodo de 1961-79; 
suas taxas de crescimento, com exceção do anoz, foram bem menore8 que a8 da 
população. Estes produto8 estio sendo substituid08, na alimentação do brasi
leiro, pela batata, o trigo, o açúcar e carnes. 

No caso das hortaliça8, dispom08 de dados para três dela8, dentre as mais 
con8umidas. Tanto a elasticidade de di8pêndio como a de renda do elevadas; 

crescimento da produção muito elevado, .cOmo jé era.de se esperar. 
/ 

A. frutas também reagiram na direção esperada. A vlasticidade de 
dispêndio é da ordem de 1,0; some-se a isto que a laranja é um Importante pro
duto de exportação, como suco. O desempenho med1ocH3 <h b';lüana, embora 
não se forneçam dados, está relacionado com problema sJ., J"O l!rcado externo, 
em vista da redução das nossas exportações para a Aree ntlna_ 
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TABELA 10. Ewolu~ de psod~, no .... Iodo d. ,1.,ln. nol.,a.-.odold. 11658 
• de 1161·71. T .... geom6tr1as1 .nuell d. creslmel'lto 1%'. 

Produtol 

ProdutOI de CDnlUstiO arroz 
tredlclonel feillo 

mendioce 

Hort811çee cebol. 
tomet8 
bet8~inll"" 

Frutel leren;e 
llbecaxl 

de milho 
enlmel elgodlo 

e enereftlco cene-de-eç(scer 
cef6 
ceceu 
IOle 

Cemet e leite W" 

totel de C8i'n" 
leite 

E leetIcldede 
rende 

-0,06 
-0,35 
0,25 

10,301 
10,361 
0,61 

10,431 
• 

-
• 

• 

• 

-
• 

1,0.. 
0,99 
0,79 

• 

0,58 

Te"'1 geomfU'lca de crescimento 
por per/ode> 

194~58 1981-79 194~79 

4,0 2,7 3,6 
3,1 1,3 2,1 
3.0 1,5 2,4 

7,0 6,6 6,1 
12,1 6,8 85 , 

5,0 3,3 3,7 

2,8 9,5 7,0 
6,8 4,4 5,2 

3,3 3,9 3,9 
2,2 0,2 1,8 
5,4 4.8 5,1 

10,4 ·2,5 3,1 
3,2 3,4 2,9 

32,2 23,9 26,8 

- 29,8 
- 2,7 
• 0,6 
• 3,7 
• 3,9 

Fon ... : Eleetlcidede rende, Kinlen 1977 lcidede de Sio Paulo). o. n6nwroe .nt ... I*'inteli. 
110 de Juiz d. Foc., MG. IR.-nd. 19741. DedOl pri"*ioe de produçio - IBGE. 
EleborllÇlo d. EMBRAPA-DOM-DMQ. 

A exceção do café e do cacau, os demais produtos do grupo, além de serem 
exportados, são também industrializados no PaIs, fornecendo subprodutos 
para rações de animais. A soja tem um desempenho espetacular, cuja cultura 
era desconhecida, aqui, na década de 40, e hoje estamos entre os três maiores 
produtores. 

A história do café é mais complicada (Delfim Netto 1979), mas a queda de 
produção observada em 1961-79 foi conseqüência do plano de da 
lavoura, posto em prática na década de 60, com a finalidade de nos dos 
enormes estoques acumulados que, em 1961-62, eram superiores à produção de 
um ano (Carvalho Filho 1976); posteriollllente, verificou-se que houve exagero 
na dosagem da enadicação e foi idealizado ·um plano de plantio, realizado a 

• 

partir de 1969, com bases tecnológicas modernas: novas variedades e técnicas 
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modernas de plantio e de manejo. A produção recuperou-se, mas hoje está o 
Brasil, novamente, às voltas com uma crise de preços do mercado internacio
nal. As geadas vêm também assolando a cultura; contudo, na medida em que o 
café migra para a região dos Cerrados (cerca de 50% dos cafeeiros estAo hoje a1), 
toma-se mais exigente em fertilizantes, nos solos mais pobres, e, por outro la
do, menos sujeito aos riscos das geadas. Apesar de tudo isto, o café ainda apre
sentou, no perlodo de 1949-79, a taxa de crescimento de 3,1%. 

o algodão foi vitima de um desenvolvimento tecnológico que criou um 
substituto industrial altamente competitivo, o fio sintético, perdendo sua posi
ção no mercado internacional e no doméstico, principalmente no segundo pe
rlodo analisado. 

o cacau é nativo do Brasil. Até a criação da CEPLAC, no final da década 
de 40, pouco fizemos para ampliar os conhecimentos que os agricultores ti
nham sobre ele. A CEPLAC realizou um programa de pesql!isas, assistência 
técnica e de desenvolvimento regional, com forte impacto na região produtora. 
Recuperamos a nossa posição no mercado internacional e a estamos manten
do, a despeito dos preços baixos dos últimos anos. 

A plasticidade-renda do açúcar está próxima de zero, mas a de doces e su
coe, que utilizam. o açúcar na fabricação, é mais elevada; por isto, o mercado 
internacional do produto ampliou-se enOllllemente no periodo do milagre_ Com 
a crise do petróleo, começou a esfriar até cair, recentemente, numu profunda 
depressão; entre as ca usas, está a retração da demanda, como conseqüência da 
segunda onda de choques ocasionados pela elevação dos preços do petróleo, em 
1979, e o crescente protecionismo dos países avançados, para beneficiar o açú
car da beterraba. Entretanto, no Brasil, a cana-de-açlkar ainda é uma cultura 
energética para a produção do álcool, e parte do crescimento da demanda da1ae 
origina; por isto, o açúcar teve um desempenho brilhante em todo o periodo que 
estamos analisando. O açúcar foi, ainda, um substituto da mandioca, do feijão 
e do arroz, no fornecimento de calorias ao homem. 

Dissemos, no irúcio, que o desenvolvimento econômico alonga a cadeia 
alimentar na direção de planta-animal-homem, mas, no perlodo em análise, só 
a avicultura teve um desempenho espetacular. O desempenho dos suinos foi 
mais do que medíocre. Os bovinos cresceram apenas de acordo com a taxa de 
crescimento da população. Como conseqüência, tivemos carnes crescendo a 
uma taxa anual de 3,7, no periodo de 1961-79. Os índices daelasticidade-renda 
de São Paulo parecem-nos elevados, para representar o Brasil. Optando-se pelo 
lndice do dispêndio-renda, em tomo de 0,6, verificou-se um crescimento de 
demanda da ordem de 6,3%, muito superior à taxa de crescimento da produção 
de carnes. Vejamos, mais especificamente, aquilo que está por trás dos dados_ 

O excelente desempenho da avicultura foi resultado da expansão do 



consumo doméstico e das exportações. As exportações de carnes congeladas de 
aves cresceram de 19,6 mil toneladas, em 1974, para 168,7 mil toneladas, em 
1980, o que corresponde a uma taxa de crescimento da ordem de 43,2% ao ano. 
Como resultado de preços remuneradores, a expansão da avicultura ocorreu, 
inicialmente, de forma pouco ordenada. Posteriormente, houve a racionaliza
ção da exploração, principalmente através de projetos integrados. Procurou-se 
uniformizar a utilização de uma teçnologia altamente desenvolvida e eliminar 
.Jma série de operações intermediárias, para aum ......... r a competitividade do 
produto final no mercado externo. 

A produção da carne bovina é clclica. A cada cinco anos se repete um ciclo 
de produção; a produção se expande, para depois se retrair. Na década de 70, os 
anos de 1974 e 1975 foram os mais depressivos, quando a produção nacional 
atingiu 1,8 milhão de toneladas. Nesta fase, a participação de fêmeas no abate 
foí da ordem de 25%, indicando que houve retenção de matrizes para a recompo
sição do rebanho. A partir de 1976, observa-se uma lenta recuperação da produ
ção, a qual atingiu, em 1981, 2.225 mil toneladas, depois de ter sido igual a 
2.446 mil toneladas, em 1977. ~ claro que a produção será ainda muito afetada 
pela crise que ora se observa na economia mundial; por isto, é de se esperar 
uma pequena reação da oferta. 

A evolução recente da produção de carne suina foi muito tumultuada pela 
divulgação da ocorrência da peste suina africana. A produção nacional, que se 
encontrava em expansão, foi prejudicada pela retração do consumo doméstico, 
com o fechamento do mercado internacional para o produto brasileiro, e as 
medidas tomadas pelo Governo, visando sua erradicação. 

A produção de suinos, em bases modernas como hoje é, depende do mer
cado de rações, onde a avicultura é forte A taxa de conversão de 
suinos é desfavorável, quando comparada a de aves, mormente frangos. Para 
produzir 1 quilo de carne suina, p' de4,Oa 4,3 kgde ração, enquanto que 
na produção de frangos essa relação se situa entre 2,25 e 2,50 kg, com tendência 
a decrescer ainda mais. Esta diferença acentua a vantagem da avicultura, em 
tempos de preços crescentes para as rações. 

Não é necessário realçar a importância do leite na alimentação. No pe
fiodo de 1961-79, a taxa anual de crescimento igualou-se a 3,9%. Com lima 
elasticidade-renda de 0,58, sua demanda teria crescido à taxa anual de 
6,18%, mas, de qualquer forma, o crescimento da produção do leite foi bem 
superior ao crescimento da população. 

A demanda do leite cresce muito mais via efeito de renda, através dos 
derivados, como o queijo, a manteiga, o iogurte etc.; a do leite fluido é bem 
menor, por volta de 0,20%. Neste caso, o crescimento da demanda teria sido de . . 

3,9%, batendo com o crescimento da oferta. 
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Cabe, a,ora. salientar os selUintes pontos: 

1. Houve um redirecionamento do consumo na direção dos produtos, 
como carnes, açúcar, trigo. frutas e hortaliças, e a oferta reaJiu aos estimulos 
da demanda. 

2. As elasticidades·renda disponlveis, e elas não representam o Brasil, 
aio compativeis com um crescimento da demanda bem superior às taxas 
observadas para o crescimento da oferta, principalmente para os segmentos 
mais pobres da população. A equalização entre a oferta e a demanda verificou· 
·se, de um lado, por um maior incremento dos preços dos produtos consumidos 
pelos mais pobres e, do outro lado, porque o crescimento da renda per capita foi 
muito mais elevado para as classes abastadas, as que têm pequena elastici· 
dade-renda para o consumo de alimentos. 

3. Em periodo de crise, com a queda da renda per capita; deve-se esperar, 
tanto no mercado interno como no externo. uma redução da demanda maior 
para os produtos de maior elasticidade-renda. Explica·se, assim. em parte, a 
queda acentuada dos preços da soja, do açúcar, do cacau, de carnes etc., obser· 
vada no meleado internacional; dissemos em parte, porque é preciso conside
rar a expanaio da oferta mundial destes produtos. que é maior do que o cresci· 
mento da população em todos os continentes, à exceção da África. 

B .... regionais de expando da produçlo 

o estudo se limita às grandes retiões; tem, como evidência. o crescimento 
da área em lavouras e culturas perenes. Este crescimento tende a subestimar o 
" da produção do Centro-Sul, onde é maior o da produti· 
vidade da tenD. Por outro lado, a expansão da área a,ncultável mais recente, 
noe Cerrados e na relião Amazônica, foi feita com em tecnologia moderna. 
Portanto, a produtividade daá áreas conquistadas equivale, em muitos casos, a 
daa áreas velhas. 

Os dados referem·se à área de lavouras (permanentes e temporãrias) dos 
estabelecimentos agropecuários; aio dados de censos aglopecuários. Temos 
duu d6cadaa o periodo de substituição de importaÇÕ8s,1940 
e 1950, e duas para representar o periodo de promoção de exportações, 1960 e 
1970, sendo esta última dividida em dois periodos de cinco anos cada (Tabe
la 11). 

Como a área cultivada é muito mais estável, os dados de um ano refletem 
cotietamente a situação, o que não ocone com os dados da produção. 

Como o desenvolvimento urbano-industrial foi mais intenso no eixo São 
Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte. é natural que a demanda de alimen· 
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tos exercesse uma maior influência nas regiões vizinhas; estas foram mais 
beneficiadas com os progra)llas de construção de estradas e de comunicações, 
por terem clima favorável. A partir dos anos 60, destacou-se a influência dos 
programas do Governo, que tiveram grande impacto na região Centro-Oeste (o 
POLOCENTRO), na região Amazônica (o POLAMAZONIA) e no Nordeste (o 
POLONORDESTE). 

A década de 40 é atipica, nela se observando uma redução de área, à 
exceção da região Sul. 

TABE LA 11. Tu .. geom6tric: .. do incremento anual da Ar .. de lavoura. do. astabelecimento. 
agropecu'rio., 1940-80. 

Grand" regic5es 1940/50 1950/60 1960/70 1970/7!i 1975/80 

Bra.iI 0 .14 416 1.70 3,31 4,22 
Norta - 12,79 6.32 3,62 14,14 8,09 
Nordeste • 0,89 5,17 1,69 1,34 5,30 
Sudnte - 0,04 1,74 0,44 1,65 3,04 
Sul 4,43 6,04 3,08 3,33 2.2B 
Cei .tro-Oeste - 1,77 8,43 5,81 12,60 8,30 

Fonte: F IBGE. 

No periodo de promoção de exportações, a expansão da área em lavouras 
se deslocou para o Centro-Oeste e a Amazônia, em função do grande esforço do 
Governo em abrir aquelas áreas para o processo produtivo. Na região Amazô
nica, os estados c;ue mais expandiram sua área agricultável são: Rondônia, 
Roraima, Acre e Pará; no Nordeste, a Bahia e o Maranhão, onde ainda há 
grandes vazios. A região Sudeste apresentou, comparativamente, as menores 
taxas de expansão das lavouras, por ser uma região já ocupada. A região Sul 
registrou taxas elevadas nas décadas de 40 e 50, em função da conquista das 
terras férteis do Paraná, mas perdeu o impeto nas décadas subseqüentes. 

Na região Sul, foi muito mais intenso o crescimento das lavouras tempo
rárias, no periodo de promoção de exportações, por serem essas lavouras as 
que alimentam os animais. Neste particular, destacou-se o crescimento da 
soja, perdendo lugar o café_ As lavouras permanentes se deslocaram para 
o Nordeste, o Centro-Oeste e para os Cerrados da região Sudeste. 

Na década de 70, foi muito mais acentuado o crescimento das lavouras 
temporárias. Houve, no Brasil, um acréscimo de cerca de 13 milhões de hecta
res em lavouras temporárias, e de apenas 2,5 milhões de hectares nas lavou
ras permanentes (Tabela 12). 
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TABELA 12. Ver~ ......... da ~ em .... Ul .. tem~,*I_, ,*",....m .. dOI 

__ 1 ... . 

, per ...... ,nt81 I'" 

1940/50 1950/60 1970ns 1975/80 

Temp. ~.17 90.71 47.39 97.28 26,34 
Norte Perm. ·~.66 66.64 28.02 ao. 57 132.30 

Temp. 13.40 44.0 ·1,83 11,48 33,38 
Nordeste P.r" •. ·56.62 188.31 75,66 .0.45 22.43 

Temp. 2.81 19.68 10.88 5.32 9,30 
Sudlu, Perm. -6.19 17,29 ·34,00 19,49 36.941 

Temp. 59.34 60.26 !> 1,95 22.37 15.02 
Sul Perm. 29,56 198, 10 .1850 .10.02 ·13.71 , 

Centro T.i"p. 11,71 120,19 19.49 84,18 47.82 

0eIte P.nn. 70,72 156.83 ·2280 , 31.33 74.47 
• • - -- -

Fonte : Fund~ IBGE. 

Com relação à pecuãria nacional, a de cOlte expandiu·se no Centm·( leste, 
na região Amazõnica e, menos in nas outras regiões. A pecuária de 
leite creece maia DO Sul, no Sudeste e no Nordeste. A avicultura e a auinocultura 
tivenlm um creecimento no Sul e no Sudeste; nas outras regiõell, o seu 
ritmo de crescimento foi menor, mas t(>ndem a acentuar'!le em tempos recentes. 

t notar que os suinos e as aves estio no Brasil desde a época col~ 
nial, mas a nível de fazenda e de fOlbia tradicional. t posaivel que o consumo 
per capita naquele peliodo jã fosee tio elevado quanto o atual. A partir da dé
cada de 50, essas duas explorações passaram por uma enolme revolução tec

tanto a nível de produção como de organização: transformaram-ae 
em atividades industriais e salram das mios dos agricultores (pelo menoa o 
controle) para as mãos dos grandes grupos econõmicos, atra vés de um sistema 
de integração vertical da produção. O produtor compra as matrizes e a ração; 
depois recebe orientaçio técnica e supervisão, e vende o produto à ind6stria, 
com a qual mantém o contrato. Os custos . mas às cuataa da perda de 
liberdade do . No . dos su1nos, o homem do campo ainda 
do sistema; no C880 das aves, o negócio estA cada vez mai. mloe doa 
citadinoe, tanto a produção, como a e a 

• 

A. aves e os smnos repreeentltm, Ilii()uivelmente, a mai. colOUal revolu-
ção tecnológica dos telUp08 modemoa. A ciência a de 

atividade, antes sujeita aoa vagares do meio ambiente, atividade 
iDduatrial em que hã um controle ligido doa fatoree que a produ-
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ção. A sociedade teve enormes ganhos. mas os agricultoree foram 08 grandes 
perdedores. Conseqüentemente. o progres80 tecnológico nem sempre significa 
mais bem~star para o meio rural. 

a.lanço 

Finalizaremos este capitulo verificando como ficou a nutrição do povo 
braaileiro. Â anàliae é interpretação dos dados do trabalho de Homem de 
Melo (1982), muito detalhado e pefceptivo. para o perlodo de 1940179, cobrindo 
quinze prodatoe de origem vegetal e animal . 

• 

U arroz, o feijlo, o milho e a batata 1110 produto. tnulicionaia que tiveram 
If!'&llde importAncia no luprimento de caloriaa e protelnu. A reepeito das piO

telnaa e da. caloriu, houve, em relação a estes produtos, uma queda de 25% por 
habitante/ha, entre 1967 e 1979. As grandes quedu no feijão e na 
mandioca. O aliOZ manteve-se estivel e a batata teve a lua produção . 
da, compenaando, em parte, a. perdaa havidaa nos outro. produtos. AliAs, co
mo jA descrevemos, eeaa evolução era prevista em função da urbanização do 
Pals. 

Incluindo o trigo e o aç6car, u perdaa, no perlodo de 1967 a 1979, foram 
amenizadas, tanto no que diz a protelnaa como a caloriu. Obaerva-se, neste 
perlodo, a disseminação do trigo no do povo braaileiro, em 
cia da poUtica de subsidiar o seu consumo. Como, a partir de 1980, houve 
ção na produção do feijão, do arroz e do milho, e também por causa dos enormes 
custos dos subaldios, o Governo decidiu reduzi· los paulatinamente e estimular 
a produção nacional do trigo; é claro que também pesaram nesta decisão, os 
gastos com a importação deste cereal. 

Como já foi visto, as de crescimento da disponibilidade interna de 
produtos de origem animal como a carne bovina. a suma, de aVaII, o leite e 
os ovos foram relativamente qUSl\ndo se considera a elasticidade-ren
da, mas foram superiores ao crescimento da população. 

Quando se agregou a dispánibilidade destes produtos aos de origem vege
tal. compensaram-se as perdas havidas, principalmente com o feijão e a man
dioca. Foi posalvel constatar taxas anuais médias de crecimento da ordem de 
0,75% para aa calorias, no perlodo de 1956179, e de 0,64% para aa protelnaa, no 
perlodo de 1956175; já no perlodo 1967/69, houve quedas de 0,75% e 0,76% ao 
ano, 

Em 1979, as disponibilidades calóricas de 2.666 caloria~ eram inferiores 
as de 1965, com 2.795 caloriaa, embora a comparação entre estes dois anos seja 
duvidosa. Já. para o total protéico, o nlvel de 1979 era um pouco maior do que os 
de 1965 e 1967. O trigo teve um papelsÍgnmcante. Constatou-se, assim, que, dea-
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de a segunda metade dos anos 60. as quantidades disponlveis de calorias e 
prote1nas por habitante encontravam-se estagnadas. com quedas em 1967 e 
1975. A importação do trigo se justificou em função dos baixos preços do mero 
cado externo e das facilidades de pagamento das importações. com prazos 
muito longos; contudo. numa época de problemas com o balanço de pagamen· 
tos. estas importações apresentam sérios problemas Quanto ao equil1brio das 
contas externas. 

Os dados de Homem de Melo são de caráter agi egado; ele define a dispo· 
nibilidade interna da seguinte fOllna: agrega a produção interna à importada. 
e subbai u exportações. As variações do estoque são negligenciadas por falta 
de dadoe; é claro que isto influencia as conclusões que se referem a quedas e 
allmentoa em anos escolhidos. mas a sua influência desapareceu num perlodo 

• maIOr. 

t importante ainda assinalar que a lista de produtos de Homem de Me
lo deixou de lado 011 produtos como a banana. inúmeras hortaliças. a be
tetiaba e a abóbora - ricos em energia; estes produtos substituem os tra
dicionais. no processo de urbanização. Está claro que estes produtos não 
foram considerados por falta de dados; por outro lado. foi uma vitória da 

ter sido capaz de manter o suprimento alimentar e ampliar 
u exportações. num perlodo em que ela foi tão discriminada. 
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CONQUISTA DA FRONTEIRA AGRICOLA 
E A PRODUTIVIDADE DA TERRA 

E1 i seu A1 ves 
Quando, anteriOi mente, referimos que a demanda de alimentos exigiu po

liticas econômicas que fizessem a oferta crescer aceleradamente, a opção 
foi pela expansão da área agricultãvel. Além do mais, no período de substi
tuição de importações, desestimulou-se a modernização da agricultura, 
taxando os insumos modernos, tabelando OI! preços dos produtos agrícolas 
ou, então, taxando-os via taxa de câmbio 8Obrevalorizada_ A partir de 
196,'j , com a implantação e o desenvolvimento da indústria de insumos moder
nos, procurou-se compensar a agricultura pelos preços mais elevados que 
pagava a estes insumos, subsidiando a taxa de juros do crédito agrtcola. Mas, 
uma parcela substancial dos agricultores ficou à margem dos beneficios 
do crédito subsidiado, por não ter acesso aos bancos. Esta parcela de 
agricultores, composta de pequenos e médios lavradores, é a responsável prin
cipal pelo abastecimento de mandioca, arroz e feijão. Por isto, não é surpre· 
sa que os rendimentos destes produtos perlllanecessemestagnad08ou de
crescessem. De 1979 para cá, melhorou o acesso dos pequenos produtores 
ao crédito, através da simplificação dos procedimentos e do 
mento de taxas de juros mais favorecidas. 

A opção pela expansão da área agricultável trouxe como corolário a fal
ta de apoio às instituições de pesquisa agrícola e aos cursos de ciências 
agrárias. A Pós-graduação se implantou no País na década de 60, mas seu 
maior crescimento verificou-se na·década de 70. O Ministérío da Agricultura, 
praticamente, iniciou as atividades de p.'!squisa em 1938, mas s6 as expandiu, 
assim mesmo lentamente, no ap6s-guena_ Os estados não deram maior 
atenção à pesquisa agropecuária, com exceção de São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia_ E, assim mesmo, só São Paulo foi 
capaz de manter instituições de melhor nivel, a partir da criação do Instituto 
Agronômico de Campinas, em 1887. 

• 

No inicio da década de 70, o Governo Federal resolveu ampliar as ativi
dades de pesquisa agrtcola, porque compreendera não ser poBBivel fazer 
crescer a oferta de alimentos, como a demanda exigia, via expando da 
fronteira agrícola_ Estimou-se que a expansão da fronteira agrlcola daria 
uma contribuição anual de 3% e ficariam faltando 3% para completar 08 6% de 
crescimento da demanda de alimentos e fibras_ Estes 3% que faltavam teriam 
que vir através do incremento de produtividade da agricultura. 

Entendeu-se também que os de pesquisa são especificos 
quanto ao local. Os dos palses avançados aqui não se adaptam, a não ser em 
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cas08 rar08. E o mesmo é vá lido para as grandes regiões do Pais . Não há. 
assim, como fugir. num pais. da8 dimensões do Brasil, da neces8idade de 
desenvolver instituições de pesqu isa, sendo o mesmo vá lido para cada um dos 
nOSS08 estados . 

Com base na idéia de que os rl'8ultados de pesquisa são transferíveis de 
pais para pais ou de região para região, tentou-se estimular, nas décadas 
de 50 e 60, Q mento da produtividade da agricultura, desenvolvendo-se 
o Serviço de Extensão Rural e ampliando-se, de maneira notável, os recursos 
do crédito rural para a compra de insumos moderno8. Houve SUceSS08 ape
nas nos de produtos bem contemplad08 pela como hortaliças, ca· 
fé, algodão, cacau e alguns outl'08. 

Ficou, então, evidente que os intrumentos da polltica agrlcola que visam 
o estimulo da produtividade têm efeitos muito limitados, sem a exi·tência de 
uma capacjdade nativa geradora de tecnologiu que respondam às necessida
des doe agricultores_ 

E8Se8 fatos levaram a uma mudança de rumo da polltica agrlcola que 
passou a a pesquisa agropecuária, a partir de 1973. E, em dez anos, o 
BJf .. il alcançou a poeiç40 de maior invl'8tidor, neste campo das ciência8, entre 
oe palaes em desenvolvimento. 

€, contudo, fácil de entender que os desenvolvimentos havidos, com o 
advento da EMBRAP A, em 1973, "ão puderam afetar sensivelmente 08indices 
da produtividade da no período que vamos analisar: 1949-1979. 

Em resumo, as poasibili,·· :lell de expansão da fronteira agrlcola levaram 
o Governo a optar por uma 1IG!~tica agrlcola que não estimulou o incremento 
da produtividade da tena e que não deu apoio às in8tituições de pesquisa 
agrlcola, a n40 ser mais lecentemente, quando ficou evidenciada a nece88idade 
de aumentar a produtividade da . 

Algum.s evidtncl .. 

Dispomos de uma série hi8tórica para treze produtos, no período de 
1947-1981. No caso da soja, série inicia em 1948. Construiu-se a média 
móvel de cinco anoe. para quantidade e área. e, em seguida, calcularam-se os 
rendimentos. 

o período original transfollllou-se, com as médias móveis de cinco anos, 
para 1949-79, perdendo-se dois anos no inicio e dois no final da série. 

Dividiu-se o período em dois subperíodos. O de 1949-58 apresenta o perío
do. de substituição de importações, quando n40 houve interesse em aumentar 
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a produtividade da terra . Antes. pelo contrário. procurou·se encarecer o preço 
dos insumos 4uímico-biolóJ.{icos. O de 1961-7!:J representa o penodo de promo
çào das exportações. no qual as discriminações da agricultura foram menores. 

Os produtos abrangidos excluem bovinos, suínos e a ves. Os dois últimos 
produtos sofreram uma revolução tecnológica que transformou a produção em 
atividade industrial. Bovinos permaneceram. do ponto de vista da produtivi
dade da terra. estagnados_ O aumento da produção é explicado pelo aumento 
da área de pastaJ.{ens. No caso de suinos e aves. não tem sentido calcular os 
rendimentos da terra. visto ocuparem area desprezível, como atividade 
i nd ustrial. 

Para cada produto. com base na média móvel. foi calculada a taxa 
geométrica anual para cada subpenodo e para 1949-79. sendo r, a taxa geomé
trica anual de crescimento da produção: r~ a da área; e r, a dos rendimentos 
(produto por hectare). É fácil demonstrar que r, = r~ + r.1 + r~. r,. Na Tabela21. no 
lugar de produção. aparece Total. Isto porque distribuímos o produto r: . r,. 
Esse produto teve valor muito pequeno, mesmo desprezível, à exceção da soja, 
no Nordeste, no período 1949-.')8. Neste caso. deixamos de fazer a distribuição. 

As regiões estudadas são Nordeste. Sul e Sudeste. Deixou-se de lado o 
Norte e o Centro-Oeste)por serem regiões onde o forte é a expansão da fronteirll 
agrícola e por serem os dados menos precisos. 

Esse tipo de decomposição é clássico na literatura da economia rural. 
Não é muito revelador no Brasil de hoje. Em primeiro lugar, para algumas 
culturas. foi o desenvolvimento tecnológico que permitiu a expansão da área 
agricultável: café nos Cerrados de São Paulo e Minas Gerais: soja em Minas 
Gerais, Centro·Oestee Nordeste. Toda a conquista dos Cerrados foi possível 
em vista dos estudos de fertilidade de solos e outros desenvolvimentos. Em 
segundo lugar. porque a preocupação moderna com o desenvolvimento 
tecnológico é na direção de poupar insumos modernos e reduzir custos. As 
tecnologias criadas nem sempre aumentam a produtividade da terra. O caso 
mais dramático é o da soja, cultura de patamar da produtividade elevada entre 
nós e na qual a pesquisa objetiva muito mais reduzir o custo de produção do que 
aumentar o rendimento por hectare. 

Mas, inegavelmente, a quase totalidade das nossas culturas ainda tem 
rendimentos por hectare muito baixos, por isso, é coneta a preocupação de 
aumentá-los sensivelmente. 

A Tabela 21 comporta as seguintes observações: 

1. O grupo de produtos de consumo tradicional arroz, feijão e mandio-
ca teve os rendimentos estagnados, com pequena tendência a decrescer, no 
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~ 
o TABELA 1. Tans geom6tricas de crescimento anual dos rendimentos e d •• 'rea. cultivada. , e o total dena. toe. (%1. 

1949/58 1961/79 1949/79 
Produtos Regiões 

Total Área Rend . Total Área Rend . Total Área Rend . 

Arroz Nordeste 9.6 9,1 0 ,5 3,4 4,6 -1 2 , 6.4 65 • -o 1 • 

Sudeste 0 ,9 1.0 -O 1 , -26 , -1 5 , -1 1 , -1 O • -O 3 • ·0 7 , 

Sul 5,1 6,1 - , 3,8 3,0 0,8 4.7 4,1 0.6 - I U , 

Brasil 4,0 4 .3 -O 3 • 2,7 3.4 -O 7 3.6 4.0 -O 4 • • 

Feijão Nordeste 4.1 '" .6 -O 5 • 0.8 3.6 -28 • 2.7 4.4 -1 7 , 

Sudeste 1 .7 , 7 , 0.0 1 ,2 1 ,7 -O 5 • 0.9 1 ,5 -O 6 , 

Sul 3,0 3.6 -O 6 , 1 ,7 3,3 -1 5 , 2.6 3,5 -o 9 • 

Brasil 3,1 3.4 -O 3 , 1 ,3 3,1 -1 8 , 2,1 3.3 -1 2 , 

Mandioca Nordeste 2,3 2,9 "",6 3 ,0 3,6 -o 6 , 2,9 3,4 -O 5 , 

Sudeste 2,9 2,4 0.5 -1 1 , -O 8 , -O 3 , 0.7 0,7 0 ,0 
Sul 3,6 3,6 0,0 -0,4 -O 4 , 0,0 1,4 1,3 0 ,1 
Brasil 3,0 3,1 -O 1 , 1,5 2.3 -O 8 , 2,4 2,8 -o 4 , 

Batata-i nglesa Nordeste 8,1 8,9 -o 8 , -10 1 , -92 , -O 9 , -32 , -26 , -0 ,6 
Sudeste 5,6 2,4 3,2 2,5 -1 2 , 3.7 3,6 0,1 3,5 
Sul 4,2 4 ,1 O ,I 4.3 0,9 3,4 3,9 1,8 2,1 
Brasil 5,0 3,6 1,4 3 ,3 -O 1 • 3,4 3,7 1 ,1 2,6 , 

Tomate Nordeste 8,4 7,2 1 ,2 6,2 -O 1 , 6,3 6 ,2 2,5 3,7 
Sudeste 14,0 9 ,0 5,0 6 ,2 3,9 2,3 8 ,9 5,7 3,2 
Sul 10,8 9,6 1 ,2 12,9 6,0 6,9 12,6 7,6 5,0 
Brasil 12,1 8,6 3,5 6,8 2,7 4,1 85 ' , 4,8 3,7 



T ABE LA 1. Continuação. 

1949/ 58 1961179 1949179 
Produtos Regiões 

Total Area Rend . Total Area Rend . Total Area Re nd . 
• 

Cebola Nordeste 26,1 12,5 13,6 6,0 2,1 3,9 11 .2 5,5 5.7 

Sudeste 3,2 1 ,4 1 ,8 10.1 2.5 7,6 6 .8 1.8 5,0 

Sul 6,4 7.2 -D,8 4 ,5 3,1 1,4 4.9 4.4 0.5 

Brasil 7,0 5,4 1,6 6,5 2,8 3,7 6 .1 3.5 2.6 

Laranja Nordeste 2.6 3,3 -o 7 , 8 ,9 7,9 1,0 6 .3 6 .1 0 .2 

Sudeste 2,9 2 .9 0 ,0 11 ,0 9 ,6 1.4 8 .2 7,5 0.7 

Sul 2,6 1,5 1 ,1 1,9 1.7 0,2 2.2 1.7 0,5 

Brasil 2,8 2 .6 0,2 9,5 8 .4 1 .1 7.0 6,4 0,6 

Milho Nordeste 3,0 3 .7 -D .7 ·02 2,5 ·2 7 1 ,8 3.4 ·1 6 , , • 

Sudeste 1,9 2,2 -D ,3 2,1 0,6 1.5 2. 3 1.3 1.0 

Sul 4,4 4,3 0,1 5,3 3,8 1,5 5.0 4.0 1.0 

Brasil 3,3 3 ,5 -D,2 3,9 2.7 1 ,2 3,9 3,1 0 ,8 

Soja Nordeste 104,0 34 ,6 51 ,6 4.7 6,8 ·2 1 , 24.7 12,5 12.2 

Sudeste 51 ,2 49 .5 1.7 36.5 33 ,9 2.6 36 ,6 34 .7 1,9 

Sul 31 ,9 32,2 ·03 , 22,7 20,8 1,9 25.1 24,4 0 .7 

Brasil 32,2 32,5 ·03 , 23,9 22.0 1 ,9 25.8 25,2 0 ,6 
• 

Algodão Nordeste 4,1 4.2 ·0 1 ·1 O , , 1,8 ·28 1 ,6 3,0 ·1 4 , , 

Sudeste ·04 , ·4 O , 3,6 -1 4 , ·39 • 2,5 ·03 , ·3.6 3,3 

Sul 13,8 10,9 2.9 4,2 2.7 1 ,5 8 .6 5,8 2.8 

-I> Brasil 2,2 1 ,1 1 .1 0.2 
-.J 

0 ,9 ·07 , 1 ,8 1 ,4 0 .4 
~ 



~ 
"" 

1949/58 1961/79 1949/79 
Produtos Regiõ .. 

Total Área Rend. Total Área Rend. Total Área Rend. 

CanlHie- Nordeste 4,2 4,1 0,1 
• 

4 ,5 3,7 0,8 4,4 3,8 0 ,6 
, 

Sudeste 6,3 5,5 0,8 5,5 3,8 1,7 5,7 4,4 1,3 -açucar 
Sul 4,7 1,9 2,8 2,5 0,1 2,4 3,6 ,,O 2,6 
Brasil 5,4 4,7 0,7 4,8 3,4 1,4 5,1 3,9 1,2 

Café Nordeste 4,9 4,0 0,9 -1 O , -4 O , 3,0 1,6 -0,8 2,4 
Sudeste 6,4 2,5 3,9 0,2 -3 8 4,0 3,1 -1 7 4,8 , , 
Sul 22,7 18,4 4,3 -7,6 -4,3 -33 , 3,9 3,4 0 ,5 
Brasil 10,4 5,3 5,1 -2,5 -4 O 1,5 3,1 -O 7 3,8 , , 

Cacau Nordhte 3,2 5,4 -2 2 , 3,7 0,3 4,0 2,9 1,7 1,2 
Sudeste 6,2 8,4 -2,2 4,3 0,5 3,8 4,5 3,7 0,8 
Sul • - - - - - - -
Brasil 3,2 5,3 -2 1 , 3,6 -O 2 , 3,8 2,9 1,7 1,2 

. . _~ 

Fonte: Para dados primários, 18GE. Elaboraçio da EMBAAPA-DDM-DMo. 



periodo de 1949-79. O periodo de 1961-79 acentuou essa tendência. Os produtp~ 

res mais avançados entenderam a mudança da estrutura da demandg ' e 
abandonaram esses produtos à sorte dos pequenos e médios agricultores que, a 
não ser muito recentemente, foram discriminados pela poUtica de crédito 
rural. No Nordeste, onde se encontram os maiores Indices de pobreza do 
Brasil, e que tem a demanda desses produtos ainda crescendo a taxas elevadas, 
houve maior reação de oferta, mas através da expansão de área, como também 
ocorreu nas outras regiões . 

2. As hortaliças tomate, cebola e batata-inglesa foram os produtos 
que apresentaram os mais elevados Indices de crescimento dos rendimentos 
por hectare. Trata-se de produtos bem aquinhoados pela ciência, cultivados 
perto das cidades, onde o s mercados de insumos, produtos e informação funcio
nam muito mais perfeitamente. 

3. Os exportáveis apresentaram desempenho razoável. O algo?ão migrou 
da região Sudeste para a região Sul. Mas, apesar de ter diminuido a sua produ
ção, isto ocorreu via área agricultável. Trata-se de um produto que muito se 
beneficiou das pesquisas do Instituto Agronômico de Campinas. A sua 
expansão no Paraná deve-se muito aos resultados de pesquisas do Instituto 
Agronômico de Campinas e, mais recentemente, do IAPAR do Governo do 
Paraná. 

A soja importou tecnologia já avançada dos Estados Unidos e seimplan
tou no Sul e Sudeste, já com. produtividade elevada. Os resultados da pesquisa 
permitiram uma ampliação razoável dos rendimentos, considerando-se o 
patamar já elevado dos rendimentos iniciais. Mas a maior conquista foi na 
criação de cultivares adaptadas a todo o território nacional e na redução dos 
custos da produção, por intermédio de maior Indice de fixação de nitrogênio 
atmosférico e de técnicas de controle integrado de pragas que reduziram 
dramaticamente o consumo de inseticidas. 

A cana-de-açúcar tem comportamento interessante. No Nordesti, ~ 
pequena a participação do incremento dos rendimentos no grande incremento 

..P 

de produção que sofreu. Houve, sim, expansão da área agricultável. No Sudeste 
e Sul, especialmente no Sul, os rendimentos explicam maior parcela do aumen
to da produção. Cana-de-açúcar é cultura cujas pesquisas datam dQt"anos 30 
e com rendimentos já bem elevados no Sudeste e Sul, como também em 
Alagoas, no Nordeste. O esforço da pesquisa procura muito mais reduzir "OS 

custos de produção do que aumentar os rendimentos. Mas há ainda muito 
espaço para o aumenU? <).os rend.imentos, tendo-se em conta os resultados obti
dos por São Paulo e lUguns países . 

• 

As pesquisas de café datam do inicio da década de 30. Constituíram uma 
das principais prioridades do Instituto Agronômico de Campinas que produziu 
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novas variedades e técnicas de cultivo que se disseminaram pelas regiões Sul e 
Sudeste e, mais recentemente, pelo Nordeste e Norte. J á no período de 
1949.58, os resultados da pesquisa contribuíram sensivelmente para o aumen· 
to da produtividade por hectare e expansão da cultura no Paraná. No periodo 
de 1961·79, houve redução da produção nas três regiões , mas, mesmo assim, 
os rendimentos ainda cresceram a taxas elevadas, à exceção da região Sul. 
Em larga medida , deveu-se isto à pesquisa e ao Plano de Recuperação da 
Lavoura Cafeeira, neste período. posto em prática. 

o cacau é exemplo lapidar daquilo que a pesquisa é capaz de fazer. A 
CEPLAC, criada no final dos anos 40, empreendeu amplo e sofisticado 
programa de pesquisa, aperfeiçoando as técnicas de manejo, adubação e plan
tio e criando hibridos, com potencial de produtividade muito elevado. Como 
resultado de seu trabalho, o Brasil recuperou GI posição no mercado interna
cional e hoje, caminha para ser o maior produtor. A taxa de crescimento dos 
rendimentos explica, na quase totalidade, o crescimento da produção . 

• 

4. Em condições de ambiente favoráveis, quando há resultados de 
pesquisa e a política agrícola é menos discriminativa, o agricultor nordes· 
tino é capaz de assimilar a tecnologia moderna. Perdem, assim, muito de sua 
relevância os argümentos que procuram explicar o atraso da agricultura do 
Nordeste em função de fatores culturais e ligado à estrutura fundiária. 

o Nordeste foi a região, das três consideradas, a que menos investiu em 
pesquisa agricola, tanto a nivel de Governo Federal como Estadual. 

As politicas do períodc, de substituição da importação discriminavam 
fortemente a agricultura nordestina, transferindo recursos desta para os pólos 
industriais do Centro-Sul. 

No que diz respeito às áreas mais afetadas pela seca, limitou-se à cons
trução de açudes, com impacto intimo, como ajuda à irrigação. Nessas áreas 
sujeitas a estiagens prolongadas, não há como aumentar a produtividade da 
terra a não ser pela irrigação. E mesmo no campo da pesquisa, muito pouco lá 
se fez em favor da irrigação. Conseqüentemente, os decréscimos de produti
vidade observados, ou a sua estagnação, foram coeren tes com a polí tica agrico
la posta em prática. 

Conaidegç6a finei, 

011 dados analisados contam uma histi>ria muito coerente com a politica 
econômica do período em análise. 

A politica primou por criar facilidades para a conquista da fronteira 
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agrlco la . como a construção de estradas e obras de infra·estrutura. A expansão 
da área agricultável explicou. então. os acréscimos de produção. na sua maior 
parte. pelo menos no periodo de substituição de importações. 

A politica econômica encareceu os preços dos insumos modernos . Taxou 
as importações. Depois que a indústria se instalou no País, criou barreiras 
a lfa ndegárias que fizeram com que os preços internos fossem bem superiores 
aos externos. Tabelou os preços dos produtos da agricultura e coihi u as expor· 
tações. Negou apoio às instituições da pesquisa agrlcola . Resultado: a produti· 
vidade da terra só cresceu em algumas explorações que se beneficiaram do 
esforço de alguns Governos Estaduais que investiram em pesquisa, como São 
Paulo. 

A partir de 1965. a política econômica foi bem menos madastra para a 
agricultura. Procurou compensar o diferencial de preços existentes no mercado 
externo e interno, com o subsidio ao crédito rural. Apoiou as instituições de 
Extensão Rural e. a partir de 1973, as de pesquisa. Continuou, contudo, a 
enfatizar a expansão da fronteira agrlcola. Resultado: os produtos mais bene· 
ficiados pela pesquisa aumentaram a produtividade por hectare, principal· 
mente nas regiões onde o esforço da pesquisa e o apoio à política econômica 
foram maiores. Ainda é substancial a influência, nos ganhos de produção, da 
conquista da fronteira agrícola, pois , na expansão dela , residiu a maior ênfase 
da polltica, mesmo em periodo recente. 

A crise do petróleo que se instalou em 1973, encareceu os C!lstos de 
transportes . insumos modernos e construção de obras de infra-estrutura. A 
fronteira que nos resta está situada na região amazônica. longe dos mercados 
consumidores. de solos pobres, e ainda desconhecida da ciência. É importan
te acentuar que estamos entrando num periodo onde o aumento da produtivi
dade da terra custará muito menos que a ampliação da fronteira. Além do 
mais, já não há mais abundância da mão-de-obra que permitiu a ocupação do 
País a custos muito baixos. A conquista da fronteira exigirá, agora, hospi
tais, estradas e salários elevados. 

Por outro lado, pesa a favor da expansão da fronteira agrlcola a redu
ção das tensões que o acesso à terra dá. E as novas fronteiras em Rondônia, 
Acre, Roraima, Pará, Mato Grosso, Goiás e Maranhão absorvem os pequenos 
proprietários que migram do Sul do País e do Nordeste, reduzindo, inclusive, a 
intensidade dos fluxos migratórios rural-urbanos. 

• 

Há sinais de que manter os migrantes nestas áreas distantes é dispendio-
so, em termos de preços mais elevados que é necessário pagar pelo que plO
duzem. Por outro lado, as dificuldades do meio ambiente e a escassez ue 
mão-de-obra pressionam em favorde uma tecnologia mais moderna. E a ironia 
está em que expandimos a fronteira agrlcola para reduzir os investimentos em 
aumento da produtividade e, agora, teremos que fazê-los em regiões menos 
propicias! 
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Cheb:unos ao ponto em que a industrialização drenou parcelas substan
ciais de mão-de obra do meio ruraL Tudo indica que a migiação rural-urbana 
não perderá impeto, não obstante as dificuldades econômicas que enfrenta
mos_ Somos mais de 120 milhões de habitantes e crescemos ainda a taxas ele
vadas, embora declinantes_ Cerca de 70% da população encontra-se nas cida
des e o processo de urbanização seguirá sua marcha, provocando mudanças de 
hábitos de consumo que alongam a cadeia alimentar de planta-homem para 
planta-animal-homem e que demandam alimentos menos exigentes no que 
respeita ao tempo de preparação no lar e consumo de energia_ Dispomos de um 
poderoso complexo urbano-industrial e de estradas e meios de comunicação 
desenvolvidos_ Enfrentamos uma crise em nossas contas com o Exterior, onde 
há um grande débito que precisa ser pago_ 

• 

o meio rural também evoluiu muito. O contrato de trabalho perdeu o 
caráter paternalista e feudal. Hoje, basicamente, é capitalista. Aumentou-se, 
assim, a capacidade'de a agricultura expulsar mão-de-obra, em épocas de crise. 
Como o homem que deixa o campo lá não retoma como morador, levar a reces
são à agricultura é sinônimo de explodir os fluxos migratórios na direção das 
cidades! 

A agricultura é ainda uma grande empregadora: cerca de 30% da mão-de
-obra ativa do Pals_ Nas regiões Sudeste. Sul eCentro-Oestejá é muito mecani
zada_ 

Ocupa uma base territorial de grande expressão. Em lavouras, perma
nentes e temporárias, 49,2 milhões de hectares, em '1980. Os estabelecimentos • 
agropecuários já se apropriaram de 369,6 milhões de hectares que equivalem a 
cerca de 43,7% da área dos estados e territórios. A agricultura chegou à região 
amazônica, onde se encontra a nossa maior reserva de fronteira agrícola. Essa 
apropriação foi muito mais intensa nas décadas de 60 e 70. A produtividade da 
agricultúra é muito baixa em relação à área de lavouras 'e à apropriada pelos 
estabelecimentos. Muito há ainda a ganhar er;n termos de intensificar a agri

e mesmo expandi-la, mas agora, através da margem interna dos esta
(Tabela 22). 

Seu desempenho, no passado, foi suficiente para manter a disponbilida
de interna de alimentos e ampliar as exportações. Respondeu, agilmente, 
na direçAo do. alimentos que corres ponderam às mudanças de hábitos de con
sumo e' abertura para o mercado externo. A partir dos anos 60, os indices de 
produtividade da terra e do trabalho começaram a evoluir e como os niveis são 
baixo., muito há ain~a a progredir_ 
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TABELA 2. ArNI dOi eltabelecimentOl ... opec:u.riol em 
gillet (%1. 

Grend .. regilMs 1940 1950 1980 

Bralil 23,4 27,5 29,6 

None 7,2 6,5 6,6 

Nordeste 27,8 37,8 40,8 

Sudeste 62,6 67,2 70,1 

Sul 56,1 63.0 88,4 
21,4 28,5 31,9 

Fonte: Fundeçlo IBGE. 

li ..... d .. grend .. ,. 

1970 1980 

34,8 43,7 
6,5 12,0 

48,2 58,1 
75,8 80,5 
80,9 86,7 
43,6 81,4 

Suportou forte discriminação da poU tica econômica, a partir da década de 
50. Mas, agora, por ser aquilo que se buscou para ela capitalista i: capaz de 
reagir maie rapidamente à queda dos preços de seulfprodutos em relação ao dos 
insumos que utiliza, levando a fome às cidade e e criando sérias complicaçlles 
para as contas externas. Ficou, também, muito dependente das cidades porque 
a maior parte do que produz é comercializado. Por isto, a agricultura está vi
vamente interessada em que se mantenha o emprego nas cidadee, em nivel ele
vado, e que as poUticas de distribuição de renda avancem, pois, aesim, seu mer
cado serA ampliado. 

A Area média incorPorada pelos estabelecimentos cresceu 
de 52 hectares, em 70, para 60 hectares, em 1980, nas regiões Sul e Sudeste, que 
experimentaram intenso movimento migratório, tanto rural-rural na direção 
das regiões do Norte eCentro-Oestecomo rural-urbano. No Nordeste este acrés
cimo foi de 34 para 36 hectares. 

No Norte, de 89 para 104 hectares e, finalmente, no Centro-Oeste de 
3za para 430 hectares. Norte e Centro-Oestee1o duas regiões que ganharam 
população rural, mas ampliaram; mais do que proporcionalmente ao ganho da 
população, a Area média dos estabelecimentos, via conquista da fronteira agr{
cola. 

No passado, foi possivel áliviar as tensões do meio rural, no Sul, Sudeste e 
Nordeste, através do processo migratório que drenou contigentea avultados 
da população. A expane10 da fronteira agr{cola do Norte e Centro-Oeste teve 
papel importante, principalmente na 6ltima década. Como 08 estabelecimen
tos agropecuArios jA se apropriaram de 369,6 dos 845,6 milhões de hectares de 
que o Brasil dispõe, é diftcil imaginar que seja necessério ampliar, ainda maia, 
esta incorporação. Pois ela requer em eetradu, obraa de ;nfla
-estrutura e as regiões em que a apropriação de Area se verifiea 

• 
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encontram-se distantes dos principais mercados e são de ecologia diftcil para 
a agricultura_ A redução do impeto da conquista da fronteira agricola aumen
tará os problemas para encontrar áreas para os colonos que ainda migram, em 
grande nú.nero, para o Norte eCentro-Oeste#m busca de a preços acesai
vis_ A · para que se faça desmembramento de imensas áreas apropria
das por poucos, e que se encontram muito pouco exploradas, deverá crescer,le
vando o Governo a tomar medidas concretas. ~ bem verdade que os intensos 
fluxos miglatórios rural-urbanos deverão reduzir essas tensões. O encareci
mento das taxas de juros de crédito rural e o decréscimo da atividade econômi
ca redundarão em menor pressão de compra de tena pelos médios e glandes 
proprietários e, assim, os pequenos proprietários e minifundiários perderão o 
estimulo de migrar, porque serão menores os recursos financeiros que acumu
larão, pela venda de imóveis rurais. 

O bom-senso econômico indica, portanto, que é chegada a hora deestimu
lar, ainda mais, o incremento da produtividade nas áreas velhas_ Programas 
de recente criação, como o PROFIR e PRO V ARZEAS, visam ampliar a agri
cultura irrigada, porque é com a inigação que se obtém maior impacto sobre a 
produtividade da tena e da mão-de obra e com menores custos de energia por 

• 

unidade de produto_ O apoio dado às atividades de pesquisa e extensão rural 
tem a mesma finalidade. 

A grande mudança institucional da agricultura, agora em bases capita
listas, predispôs a população rural para a migração'. Todos sentimos a necessi
dade de, pelo menos, reduzir a intensidade dos fluxos migratórios. O Nordeste é 
a região que será o alvo principal de programas com esse objetivo. ~ a menos 
urbaniUlda do Pais. Em 1980, lá ainda viviam cerca de 45% da população rural 
do Brasil. Os programas têm como ,público alvo os pequenos produtores. 
Procurarão minorar os efeitos da A tecnologia difundida, de baixo custo 
em recursos financeiros, é aasimi1ável pelos pequenos produtouM. As frentes de 
trabalho contra a seca têm a mesma razão de ser, pois procuram m'anter o 
homem ligado à tena. Têm o mesmo objetivo as taxas mais baixas de juros, no 
crédito rural para os pequenos produtores. 

Outro programa importante visando o bem-estar é o de colonização e titu
lação da 

Investimentos mais diretos no homem, como em escola primária e saúde 
no meio rural, requerem recursos que não temos. Nesta área, não se pode espe
rar muito. Aliás, esta tem sido a tradição brasileira e a do mundo ocidental. 
Por isso que, no Ocidente, ninguém quer viver na roça! 

Necessitamos ampliar, a produção. A população cresce a taxas elevadas; 
88 metas do P.RoALCOOL, de exportação e substituição de importação. A 
avenida mais fácil é a de aumento da produtividade da terra. Também não há 
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como fugir à mecanização. Mão-de obra é escassa no meio rural. Sem o aumen· 
to da produtividade da agricultura, não hA, assim, como abastecer o mercado 
intetllO e ainda produzir energia e aumentar as exportações de produtos pri
mAnoe. Com a abertura pol1tica, a população urbana não suportarA redução do 

• 

suprimento alimentar. ReagirA às filu, e a agi~ão social voltará às ruu das 
cidades. 

Finalmente, estamos no limiar de mais uma mudança na poJ1tica agrlco
la e oe subll1dioe ao Clédito rural estio sendo rapidamente retirados. Deseja-se 
deeobatruir o mercado da intervenção do Governo e pemútir que a econoDlia 
apiOxime-Se, um pouco mais, do paradillma da competição perfeita. 

o impacto existirá. Qual a direção dele? - Eis a questão . 
• 

Exploremos algumas linhu de racioclnio. 

Uma delu é esta: A agricultura do Centro-Sul, onde estio mais de 70% da 
produção, necessita, produzir, de fertilizantes, óleo diesel, máquinu e 
eqmpamentos, defensivoe etc. O encarecimento doe preços destes insumos em 
relação ao dos alimentos reduz rapidamente o consumo dos insumos, com forte -
impacto negativo na produtividade da Além do mais, a expando da área 
.. faz sobre pobree que neceaaitam deaaes insumos. Perde-ae, assim, 
duu vezes: não se expande a área e reduz-se a produtividade da A retira
da do submdio ao crédito agricola couesponde a um acréscimo nos preços dos 

modernoe. Entio, a (mica maneira de fazer a produção Clescer ou, pe
lo menoe, manter o atual nivel (o que significa diminuir a disponibilidade de 
aJimento. per capita, pois a população cresce) é aumentar os preços dos ali
mentoL.Ora, isto aumenta u taxas de inflação e tAmbém significa redistribuir 

a favor doe ricoe, pois os pobres aio os que mai. alimento. 
Outra fClrilia seria manter oe preços a nivel de consumidor e elevar a nivel de 
produtor e, aNim, voltariam oe subll1dioa que se deseja eliminar. Reata, final
mente, importar. ~, desejamoe reduzir u importações! 

A outra linha de racioclnio é menos drástica. Procura atenuar o impacto 
dos dos insumos modernos sobre a alimentação. 

produz alimentos arroz, feijão, mandioca, milho e leite do 
pequenos e médios produtcues. Estes não sua agricultura e, por-
tanto, estão à margem doe problemu postos pelo dos preçoe dos 

• • 

insumos modernos. 

Na agricultura, consome in.mmos modernos é o café, cana-de-8ÇÚ-
car, sOja, algodão, cacau, enfim, os produtos de exportação e de enerwia. Uma 
redução de produção, como o Brasil pesa no mercado internacional, ,rode ser 
compensada por preços proporcionalmente mais elevados. No final du con· 

• 
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tas, sairíamos ganhadores. Além do mais, o subsídio a insumos modernos le
vou ao desperdicio e as firmas de insumos modernos, em vista da proteção que 
têm contra a competição internacional, aumentaram exageradamente os pre
ços destes insumos_ Desta forma, a retirada do subsídio ao Crédito Rural leva
ria a uma maior eficiência de uso dos insumos a ní vel de fazenda e de indús
trias , as quais teriam que reduzir custos e também os lucros. 

Na verdadf'. o Brasil v~i ter que conviver com um sistema misto de priori
dades da poli rica agrícola, tendo-se em conta a agricultura comercial do Cen
tro-Sul e do Nordeste, que é ainda o grande bolsào da agricultura de subsistên
cia. Ela tf'rrl condições de lá perdurar por longo período, a nào ser que se invista 
muito em l'ducação prímária, no meio rural. No nosso modo de entender, are
~ão Amazônica se desenvolverá com um padrão tecnológico próximo da agri
cultura comercial, embora o cenário de lá seja muito confuso ainda. Convi
vem, lado a lado, a agricultura comercial (de tecnologia sofisticada) e a agricul
tura tradicional (que caminha na floresta, mas não a domina)_ 
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DESENVOLVIMENTO ECONOMICO BRASILEIRO: 

Efeitos Sobre a Migração Rural-Urbana 

Eliseu Alves 

-Antecedentes historicos 

Em menos de 40 anos, o Brasil transformou-se de 

cialmente agrlcola em um PaIs urbanizado. 

essen -

Uma mudança dessa magnitude e intensidade foi induzida 

por um conjunto de problemas ligados ao comércio internacional, 
-pela estagnaçao - ~ -economica que se seguiu a grande depressao dos 

anos 30, e pela tomada de consciência de que o Brasil deveria se 

industrializar para cumprir o seu destino histórico, de uma gra~ 

de Nação. 

A sistematização das idéias do modelo .:de 

de~importações veio -de fora para dentro, atraves da 

substi tuição

CEPAL. Mas, 
• -logo aquelas ideias se 

lltica de lIderes, que 

transforma"ram numa importante bandeira 

venceram as eleições para Governador 

no 
'-

em 

são Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, eixo principal do nos -
" 

so processo de industrialização, Na década de 50, os lideres que 
- -esposaram aquelas ideias chegaram na Presidencia da -Republica, 

vencendo eleições, quando fizeram do modelo de substituição - de

-importações a base da politica econômica nacional. Na década de 

50, caminhou-se tanto na senda da industrialização que se atin -
giu o ponto do não-retorno. E os governos que se seguiram foram 

compelidos a aprofundar, ainda mais, o processo de industriali -
zação para, em 1980, chegarmos ao ponto onde a agricultura 

tribuia com apenas cerca de 11\ do Produto Interno Bruto, o 

rural abrigava somente 30\ da população brasileira e, pela 

con -
meio 

pri -
meira vez na nossa história, se registrou um decréscimo absoluto 

- -da populaçao rural - ocorrido na decada de 70. 

dentes 

Antes de uma caracterização mais 

históricos, é importante salientar 

detalhada dos 
• 

dois pontos: o 

antece -
modelo 
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de substituição-de-importações foi implantado por governantes 
que venceram as eleições, constituindo-se em importante bandeira 

de proselitismo eleitoral: e a sua história, é a história da di~ 
cr1minação contra a agricultura que financiou, em grande parte, 

a industrialização brasileira e que foi forçada a crescer via 

margem extensiva. 

A industrialização que ocorreu antes da Segunda Guerra 

Mundial não foi induzida pelo Governo. Foi, muito mais, uma co~ 

seqOência da relativa diferença de rentabilidade entre a indú~ 

tria e a agricultura, embora a indústria tenha sido, de forma 
não deliberada, protegida ainda no começo deste século (Versiani 

, 

1982) • 

A partir da Segunda Guerra, estabeleceu-se uma polltica . , 

econômica deliberadamente voltada para a substituição de impo~ 

tações" visando transformar o Brasil num PaIs industrializado. 

Entre as causas que deram origem ã polltica 

que implantou o modelo de substituiçÃo-de-importações, 
tacar as seguintes: 

-economica 

cabe des -

a. a grande depressão criou um profundo trauma no ~als. A princi -
paI fonte de divisas e renda monetária era o café. De repen -
te, 

Nos 
seus preços despencaram, gerando uma insolvência 

anos 30, sentiu-se, de forma muito dolorosa, o que 
geral. 

repre -
sentava 
to e um 

ter a renda nacional tão dependente de um único produ --unico setor, 

b. as duas grandes guerras deixaram-nos, durante o perlodo Qe de 
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-
flagraçãQ,privados de produtos industriais indispensáveis. Não 
foi só a relação de preços entre o que se exportava e o que 
se importava que mudou; tratava-se, mesmo, da impossibilidade 
de adquirir os produtos industrializados. Essas guerras mos -
traram também a incontestável superioridade militar das na -
ções industrializadas, fator que sensibilizou as elites 
tares para a industrialização; 

-
mili -



c. havia a necessidade de diversificar o mercado de trabalho e 

a produção nacional, a fim de atender os objetivos nacionais 

que foram elaborados ao longo da RevoluçÃo de 

de modernizar nÃo só a polltica como também a 

30, no sentido 

economia. Sen -
tia-se a necessidade de substituir as importações, a fim de 

-aliviar as tensoes do balanço de pagamentos; 

d. o manifesto Prebish, de 1949, constitui-se na base teórica do 

movimento que justificava a industrializaçÃO como o único ca -
minho aberto ao desenvolvimento dos palses da América Latina. 

- . As proposiçoes ortodoxas do Livre Comercio 

que mais comércio significava mais bem-estar, e que os 

afirmavam 

palses de 

veriam especializar-se na produção daqueles bens para os 

tivessem vantagem comparativa. 

o manifesto prebish rejeitava a validade dessas 

-
quais 

prop~ 

sições. Pelo contrário, enfaticamente dizia que a -experiencia . -Latino-americana demonstrava que mais comercio nao gerava mais 
-be~-estar. Era uma violenta reaçao aos economistas ortodoxos, 

que julgavam ser mais vantajoso para os palses Latino-americ~ 

nos, por estarem na periferia da economia mundial desenvolvida, 

especializarem-se na produção de fibras e alimentos e importarem 

produtos industrializados. 

De acordo com Prebish (1949), a demanda mundial de pro -
dutos primários era inelástica em relaçÃo à 
Significava isto que um aumento, digamos de 

-preços e a renda. 

10\, na produção le -
varia a um decréscimo superior a 10\ nos preços. Em outras pala -
vras, mais esforço na produçÃo redundaria em menor renda; ou se -
ja, o esforço do trabalhador compraria, com o passar do tempo, 

menos unidades de produtos industriais. No jargão técnico, a re 

lação de troca se movia contra os palses exportadores de 

ria-prima. 

-
• mate -

Os ganhos de produtividade que elevassem a oferta dos 

produtos primários seriam, assim, captados pela população dos 

palses desenvolvidos, deixando a ~opulação exportadora mais ~ 

bre. 
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• logia rotineira: sem insumos m9Qernos. Inegavelmente, esse e o 

processo de produçã~ -ménos· alongado, no campo da agricultura.,' 12 

go depois de iniciado, tem-se a produção à disposição dos cons~ 

midores. 

e. No final da década de 40, já havIamos esgotado as reservas 

cambiais, acumuladas ao longo da Segunda Guerra Mundial, e 

problemas sérios se acumularam no Balanço de Pagamentos. A 

formulação do modelo de substituição-de-importações se compl~ 
tara. Importantes lIderes brasil~fQS compreenderam o momento 

histórico e fizeram da industrialização um instrumento de pr2 

selitismo éleitoral, como sinôn~o da independência nacional 

e da única salda para o atraso secular em que vivia o Brasil 
• 

rural; venceram as eleições com Juscelino Kubitschek em M! 

nas Ge~ais, pregando o binômio da en~gia e dos transportes, 

e Adernar de Barros em são Paulo. Getúlio Vargas, eleito Pre -
sidente em 1950, substituiu ao Presidente Dutra e morreu tra --gicamente, em 1954, no meio de uma campanha de oposiçao que, 

no fundo, era esposada pelos grupos que, de uma forma ou de 

outra, opunham-se ao modelo de sUbstituição-de-importações. F! 
nalmente, em 1955, Juscelino Kubitschek tomou cosse, como Pre - -
sidente da República, depois de uma campanha polItica nitida -
mente a favor da industrialização e da modernização da econo 
mia. Com sua posse, morreram os sonhos do Brasil rural e 

queles que pensavam ser melhor para o Brasil os preceitos 

-
da -
do . \ 

livre comercio. No poder, o Presidente Juscelino consolidou, 

com sua polItica econômica, o modelo de substituição-de-impo~ 
- -taçoes; avançou tanto no processo da industrializaçao que o 

PaIs atingiu o ponto do não-retorno. Os Governos que se segui .-
ram aprofundaram esse processo da industrialização, e 
vivem enfrentando as suas conseqdências. 

agora 

polItica de industrialização 

O modelo de substituição-de-importações optou por uma 

seqüência histórica de processos de produção de menos âlongados 

no tempo para os mais alongados; de investimentos de curta matu -
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- -raçao para os de longa maturaçao. Por isso, a escolha inicial re -
caiu na indústria dos bens de consumo; em seguida, veio a indús -
tria dos bens de consumo durável e, só mais recentemente, parti 

- -mos para a industria dos bens de capital (industria 

agricultura, dentro deste racioclnio, foi condenada 

dir via fronteira agrlcola, através de processos de 

praticamente só utilizavam terra e trabalho. 

-
de base) • A 

a se expan -
produção que 

No que diz respeito à formação de recursos humanos, o 

mesmo princIpio foi observado; vista como uma indústria, a forma -
ção de recursos humanos representa o processo de produção mais 

alongado. Forma-se o homem; depois de formado, ele 

tria e esta, finalmente, produz bens de capital ou 

cria a -indus -
de consumo. 

- --Por isto, a fOLlllaçao de recursos humano.s .e uma preocupaçao rece.!l 

te. Enfatizou-se, inicialmente, o curso superior e depois o de 

pés-graduação, visto que os investimentos aI têm maturação mais 

rápida. A educação primária foi relegada ao segundo plano, a pon -
to de, no inIcio da década de 70, o Brasil ter ainda um elevado 

Indice de analfabetismo, se comparado ao estágio de desenvolvi -
mento industrial que o PaIs alcançara. 

Pelo modelo de substituição-de-importações, se· rejeita -
va a possibilidade de mais comércio trazer mais bem-estar, e foi 

por isto que se enfatizou o mercado interno. A indústria aqui 
• 

instalada, ou a ser instalada, foi fortemente protegida. A produ --çao, para o mercado externo, se limitou a produtos da 

ra, em relação aos quais se julgava ter o Brasil algum 

nopollstico (ou oligopollsticol, de modo a fugir da 

agricult~ 

poder mo --espoliaç~o 

do mercado internacional. O café era o principal produto da agri -
cultura de exportação, seguido do açúcar, algodão e cacau. 

A polltica da industrialização baseou-se nos seguintes 
ponto I 

- - -a. proteçao contra a competiçao internacional. Varios instrumen -
tos foram aplicados: controles quantitativos de -importaçao, 
no perlodo 1947-54, e taxas múltiplas de câmbio - 1953-57. 
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b. 

As tarifas ad volorem foram introduzidas em 1957. A idéia -ba -
sica das politicas comerciais era baratear o custo dos insumos 

llll(ortados mas não ~oduzjoos ro Brasil; encarecer a importação dos 

insumos já produzidos no Brasil, a ponto de torná-la não-l~ 

crativa ou mesmo proibi-la; impossibilitar a importação dos 

bens de consumo fabricados no Brasil (através de proibição, 

raramente, e, muito mais freq6entemente, 

que tornavam o custo do bem produzido no 

preço do mercado interrD);e desestimular 

DOr meio de gravames 

Exterior superior ao 
-a exportaçao; 

aquisição 

plantação 

- -facilitada dos bens de capital, necessarios a i~ 

das indústrias. Além do cruzeiro supervalorizado, 

significando uma redução no custo das importações, havia 11 -
nhas de crédito, a taxas de juros e prazos especiais, que mui -
to favoreceram a indústria; 

c. condições especiais foram criadas para atrair as -industrias 

estrangeiras, como isenção de impostos e várias formas de 

sociação delas com o poder público federal e estadual; 

as -

d. salários estáveis para a massa de trabalhadores urbanos, 
-fim de reduzir a insatisfaçao social dos centros urbanos 

manter elevado o 'nlvel dos lucros, portanto a capacidade 

investimentos. Alguns atrativos foram criados para os 

lhadores urbanos, como salários minimos, programas de 

a 

e 

dos 

traba --saude 

e de aposentadoria, exercendo um enorme fasclnio sobre os tr~ 

balhadores rurais e estimulando a migração rural-urbana, a 

qual era um dos pontos fundamentais dos modelos de dois seto -
res. A idéia de salários estáveis oara os trabalhadores urba • -
nos trouxe discriminação pesada contra a agricultura. No co -
mércio internacional as exportações só seriam possiveis caso 

houvesse excedentes. O modelo do excedente exportável tornou

-se a base que orientou a exportação dos produtos da agricul -
tura - primeiro abastecer o mercado interno, e só 

portar. A polltica dos preços internos deu origem 

depois ex -
a tabelamen -

tos freq6entes e até ameaças de confisco, e a importações de 
- ' alimentos em epocas inoportunas; desta forma, os preços inte~ 



nos foram reduzidos draijticamente a nlvel de a~ricultor, embo -
ra por pequenos perlodos. Os produtos mais prejudicados foram 

os voltados para o abastecimento interno, como arroz, feijão, 

milho, leite e alho; 

e. expansão da participação do poder público na atividade -econo -
mica. O poder público reuniu grande soma de recursos e ent·rou 

em setores considerados estratégicos, através de gigantescas 

empresas estatais; no setor da energia, através do monopólio: a 

PETROBRAs e a ELETROBRAs são dois exemplos; no setor da mine -
ração e da indústria pesada, compete com a indústria privada; 

e o mesmo ocorre no setor financeiro, onde a sua participação 

é grande, através do Bancos de Desenvolvimento e os tipicame~ 

te comerciais. Na agricultura, 

através da polltica econômica. 

~ a sua presença e indireta, 

Conseq6éncias das pollticas de industrialização 

As pollticas de substituição de importação foram bem s~ 

cedidas no que diz respeito à industrialização do Brasil. De f~ 

to, em 1964, já dispunhamos de um importante parque industrial 

diversificado, concentrado no eixo são Paulo-Rio de Janeiro-Minas 

Gerais, 

o setor 

- - -mas em expansao pelo territorio nacional. Naquela epoca, 

industrial e o de serviços já geravam cerca de 85' do 

Produto Interno Bruto; 

ral, mas, em função do 

- -a populaçao urbana era equivalente a 

ritmo da migração rural-urbana, já 

ru -
era 

posslvel prever-se um esvazia~ento dos campos, até o ponto de se 

igualarem as produtividades marginais de trabalho dos setores -

indústria e agricultura -, como preconizavam os modelos de dois 
• 

setores. 

A respeito do Balanço de Pagamentos, assentou-se o seu 

maior fracasso. Desde o inicio da década de 50, vivemos diversas 

crises em relação às contas externas. Seja porque restringiram

-se severamente as exportações, como mandava o modelo de substi -
tuição-de-importações, seja porque é muito longa a caminhada a~é 

que a industrialização possa reduzir, substancialmente, a depen -
déncia das importações - na realidade nas fases de bens de consu -• 
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IDO e de bens duráveis alimentou esta dependência, e, finalmente, 
• seja porque o comêrcio internaciona,l responde rapidamente as cr! 

ses dos paIses avançados, fazendo . a relação de trocas se voltar 
contra os paIses exportadores e dificultando o acesso desses 
palses ao mercado financeiro. 

As crIticas ao ",odelo de substituição-de-importacio, c~ 
não poderia deixar de ser, s;o mais violentas no que diz re~ 

peitQ ã polltica comercial, sua base mais senslvel. Como cons! 
qGência dessas crIticas e das dificuldades com o Balanço 
mento, a polltica de .substituição de importação perdeu 

" 

de paqa -
Impeto, 

no perlodo de 1965-67, foi colocada, no seu luqar, a polltica de 
, mas ainda dentro do espIrito de prote -

ção ã indústria nacional. 

As' crIticas ao Il1Odelo de substituição-de-importações c0!1 
centram-se dois aspectos. De "m lado, procuraram neqar suas 
hipóteses básicas - a de que a relação de troca se movia contra 

• • 

9s paIses em desenvolvimento e que a existência da produtividade 
• • 

do trabalho era nula na" aqricul tura , do outro, se con -
nos custos sociais das pollticas de substituição de i~ 

portação .• A literatura de natureza ica, é ambIqua quando 
trata da relação-de-trbca, deixa, contudo, clara sua enorme va -
riabilidade e a tendência de se voltar contra os paIses· exporta -• 
dores de matéria-prima, nos per Iodos de crise. No caso da Améri -
ca Latina, as evidências empIricas não favorecer'm a hipótese de 
que o trabalho tenha produtividade marqinal nula, por outro 
lado, entretanto, ilQstraram ser muito mais elevada a produtivi -
dade do trabalho na indústria, justificando-se, assim, 
o esforço da industrialização. 

Vejamos, , "m exemplo concreto das crIti -
cas i polItica comercial. A balança comercial do Brasil foi-lhe 

. -favoravel na Sequnda Guerra Mundial. As reservas cambiais cresce -
ram de US, 11 milhões,. em 1940, para US, 708 milhÕes e~ 1945. 
Em 1946, foram . suspensas quase todas as restrições comerciais, 

" 

mandam ' os princIpios ortodoxos do livre comércio. • 

Fixou-
. --se em Cr' 18,50 por dol'r (cruzeiros velhos) o que foi chamado 
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de taxa de câmbio livre. No final da década de 40, as reservas 

acumuladas já haviam sido gastas, fato este que se constituiu 

em forte argumento a favor do modelo de substituição-de - import~ 

-çao. 

A crItica é a seguinte: a taxa de câmbio fixada super -
valorizou o Cruzeiro. Como evidência empIrica, aduze-se que a 

xa de câmbio foi fixada ao riIvel em que estava, em 1936. No 

rIodo 1936-46, os nossos preços aumentaram cerca de 80% mais 

ta -
pe -• 

que 

os dos Estados Unidos: além do mais, as exportações declinaram 

5%, entre 1946 e 1947, quando as importações cresceram 40%, de 

acordo com um Indice de quantum. Em termos de valor em dólares, 

as importações cresceram 80%, enquanto as exportações declinaram 

17%. 

Ora, a taxa de câmbio supervalorizada estimula as impor -
daI haver ocorrido a perda espeta -tações e -inibe as exportaçoes, 

cular das divisas acumuladas na Segunda Guerra Mundial. Se a ta -
xa de câmbio fosse flexlvel ou fixada a um nIvel mais elevado, 

não teria havido a perda de divisas: as exportações teriam sido 
-estimuladas e as importaçoes inibidas. 

Como não há como re!>etir-se uma experiência histórica, 

torna-se impossIvel o teste das afirmações acima, mas é possIvel 

que as importações tivessem ocorrido, mesmo que a taxa de câmbio 

fosse bastante elevada. O que se importou foram bens de consumo 

das classes mais ricas, que tiveram a demanda re~rimida durante 

a Segunda Guerra Mundial e que, certamente, teriam condições de 

fazer essas importações, mesmo a preços bastante mais 

Por outro lado, o aumento das exportações de produtos 

elevados. 
-primarios 

dific1-lmente ter-se-ia verificado naquele perlodo, tendo-se em 

conta as fortes restrições impostas às importações pelos paIses 

diretamente envolvidos na guerra, às voltas com os planos de re -. 

cuperação de suas economias. Deve-se, ainda, ressaltar que o PIa 
. -• 

no Marshal favoreceu as exportações da agricultura Norte-america -
na. 

De acordo com a ótica de Prebish, as divisas só seriam 
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-conservadas se as importações tivessem sido proibidas, ou 

taxadas a um nlvel muito superior ao indicado pela taxa de 

entao 
-cam -

bio de equillbrio. Colher-se-ia uma vantagem adicional, pois se 

estimularia a implantação da indústria no Brasil, produzindo 09 

bens importados e criando-se aqui os empregos. 

~ polltica comercial protegeu a indústria aqui instala -
da. Os bens de consumo acabados receberam, em média, uma prot~ 

ção efetiva de 190%, os bens de consumo intermediário de 50%, e 
- -os bens de capital de 15%, sendo que esta ultima nao era diferen -

te da proteção efetiva do resto do mundo (Bersgman & 

1969) . 

Candal 

Para um PaIs onde o capital era escasso, a proteção 

da ã indústria elevou a taxa de retorno dos investimentos em 

pital fisico. Isto atraiu capitais estrangeiros, sequiosos 

participar dos frutos da proteção; desta forma, o colorário 

proteção foi o ingresso de capitais estrangeiros. O estoque 

capital cresceu a uma taxa superior ã permitida pelo esforço 

méstico da poupança, gerando uma expansão muito mais rápida 

indústrias. O ponto negativo apontado pelos crlticos é que 

da -
ca -
de 

da 

do 

do -
das 

o 

PaIs ficou mais dependente, visto serem muitas das nossas indús -
trias de propriedade estrangeira. Se houvéssemos optado por uma 

polltica agressiva de exportações, terlamos aumentado, via comé~ 

cio exterior, a poupança interna e, através dela, financiado o 

desenvolvimento industrial, mas nas mãos de brasileiros, pelo m~ 

nos em muito maior proporção. t verdade que se teria aumentado a 

dependência do exterior, no que se refere ao comércio. 

Tanto o sistema de leilão de câmbio como as tarifas 

ad volorem levaram a uma sobrevalorização do Cruzeiro. A sobreva 

lorização cambial é um imposto sobre as 

uma enorme transferência de recursos da 

industrial. 

--exportaçoes, permitindo 

agricultura para o setor 

Como conseqüência desta sobrevalorização, apenas alguns 

poucos produtos primários permaneceram na pauta da exportação, 

com os quais o Brasil possuia uma enorme vantagem sobre os com -



- -petidores, como era o caso do cafe, e tambem tinha algum poder 

de oligopólio. 

Para dar uma idéia da penalização sofrida pelas exporta -
ções em relação às importações, vejamos os cálculos feitos por 

Bersgman e Candal (Pastore 1972). A taxa de câmbio, adicionada a 

todos os gravames da importação situava-se de 2,4 a 4 vezes aci -
ma da taxa cambial efetiva das exportações - taxa de câmbio mais 

qualquer bonificação dada à exportação - no perlodo de 1954-59. 

A agricultura foi, assim, severamente tributada pela t~ 

xa de câmbio sobrevalorizada, enquanto que a indústria recebia, 

implicitamente, o subsidio de uma taxa de câmbio desvalorizada; 

portanto, o setor exportador foi o grande perdedor. Estimou-se 

que a agricultura transferiu recursos para a indústria numa pro -
porção de 2,1\ a 7,3\ da renda da indústria, no per Ido de 1955-

-57, e de 11,6% a 19,1%, no perlodo de 1958-60 (Fishlow 1967). 

A agricultura foi ainda penalizada por ter que 

mais caro pelos insumos modernos, em vista da taxação de 

pagar 

sua im -
portação, embora a sobrevalorização do Cruzeiro 

to desta taxação. O setor agrlcola sofria dupla 

reduzia o impac -
penalização: me -

nor remuneração das exportações e preço mais elevado pelos insu -
mos modernos; foi condenado a expandir-se pela margem extensiva, 

- - -incorporando novas areas a produçao. A este respeito, as terras 
-roxas do Parana foram de grande valia, levando a um substancial 

crescimento da oferta de alimentos. Aliás, dentro dos principios 

do modelo de substituição-de-importações, essa era a expansão de . -
sejada para a agricultura: através de uma tecnologia que usasse 

terra e trabalho, de rápida maturação dos investimentos e de um 

ciclo de produção o menos alongado possivel. 

A penalização da agricultura impôs sacriflcios -assime -
tricos às regiões do PaIs. O Nordeste, onde o setor industrial 

ei -era incipiente, transferiu vultosas somas de recursos para o 

xo são Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte. Entre 1950 e 1961, 

o Nordeste experimentou uma transferência média anual 

sos para são Paulo de US$ 25 milhões. A transferência 

de recur -
de todo o 
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Pals, para são Paulo, foi em torno de US$ 31 milhões (Martin, 

1976). A partir de 1962, houve uma mudança na direção aos fluxos , 

de recursos, melhorando a situação do Nordeste. Explica-se, des -
te modo, 

- . laça0 as 

pelo menos em parte, porque o Nordeste se atrasou em r~ 
outras regiões, tanto no que diz respeito à agricult~ 

-. ~ ra como em relaçao a industria. 

A maior parte dos novos empregos do setor industrial foi 

criada na extremidade superior da estrutura salarial, visto ter 

sido a indústria instalada intensivamente em capital flsico e hu -
mano, com elevada exigência de mão-de-obra especializada e peque -- ~ na necessidade de mao-de obra sem treinamento. So isto já contri --
buiu para que os salários da mão-de-obra especializada disparas -- .. - -sem em relaçao a nao treinada. Mas a discriminaçao da agricultu -
ra reduziu os salários do setor vis-à-vis à indústria. 

drou-se assim, um intenso fluxo migratório em direção às , 

Engen -
cida -

des; a indústria, exigente em capital humano, não pode absorver 

os migrantes, que tiveram que contentar-se com empregos de baixa 

remuneração do setor de serviços ou, então, com o subemprego, e 

viver em condições subumanas nas favelas das grandes cidades. 
-

Houvesse sido menos penalizada a agricultura, argumentam os cri -
ticos, esse fenômeno teria sido menos intenso e trágico, embora 

reconhecendo que o sistema educacional tenha tido parcelas impo~ 

tantes de responsabilidade; mas, é preciso notar que, dentro da 

ótica do modelo de substituição-de-importações, a educação prim~ 

-ria, em massa e no meio rural, não estava na agenda da polltica 

econômica do perlodo que estamos analisando. 

Há ainda outros custos das politicas de substituição de 

importações; a penalização geral do setor exportador é um deles; 
e a taxa de câmbio sobrevalorizada é a causa principal. Mas hou -
ve proibições de exportações, dificuldade de acesso ao crédito, 

-para a fOLDlaçao de empresas exportadoras, e toda uma legislação 
que criava entraves burocráticos poderosos, visando coibir as ex --portaçoes. As estimativas de Bacha et alo (1971) colocavam o Cru -
zeiro supervalorizado cerca de 20 a 25%, em relação ao dólar ame -
ricano, na metade da década de 1960. Isto representava um enorme 
imposto sobre as exportações. 



A discriminação contra as -exportaçoes inibiu a formação 

da capacidade empresarial no setor exportador e, por isto, perde -
mos a oportunidade de uma maior partic i pação, no mercado interna -
cional. 

-A substituição-de-importação nao considerando os custos 
• 

de implantação, gerou algumas indústrias de baixa eficiência; 

forçou o setor industrial a comprar substitutos domésticos a 

preços mais altos, resultando numa estrutura de custos mais el~ 

vados para a economia brasileira. O setor agrlcola foi um dos 

mais prejudicados, pagando pelos insumos que comprou do ~etor i~ 

dustrial, substancialmente mais do que pagaria, caso pudesse im -
portá-los. E, no caso do setor agrlcola, não houve compensações 

nos preços de venda da produção; pelo contrário, como se viu, a 

proteção foi negativa. 

Os beneficios da polltica foram muito desunifoLliles 

tre os diversos grupos econômicos. Aqueles que dispunham 

"know-how· industrial se beneficiaram mais, e entre esses se 

cluiam as multinacionais. 

en -
do 

in -

Por fim, e.lega-se que a distorção observada na a10caç"ão 

de recursos, em função da intervenção do Governo no mecanismo de 

preços, contribuiu para frear o lmpeto do desenvolvimento eco~ 

mico, em função dos elevados custos sociais que originou. Isto 

contribuiu. portanto, para gerar a crise de 1963, a qual levou à 

reformulação do modelo de substituição-de-importações. 

A agricultura foi, de certa fOLlna, compensada das dis -
criminações que sofreu, pela emergéncia, já no inicio da década 

de 60, do poderoso complexo industrial; em função dele, amp1iou-

-se sensivelmente a demanda interna de alimentos e fibras 
-nao 

que, 

obs -em parte, compensou as perdas do mercado internacional, 

tante a tendência do Governo de impor tabelamentos e realizar 

importações, para coibir o acréscimo dos preços dos gêneros 

menticios. 
ali . -

o complexo urbano-industrial exerce uma pressão podero -
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sa sobre a polltica econômica. Como o abastecimento deficiente 

dos gêneros alimentlcios das cidades pode gerar crises, é 

ral que a polltica econômica se volte para o fortalecimento 

natu -
da 

agricultura, procurando evitar problemas de oferta . Entretanto, 

a recorrência das crises do abastecimento gerou reformulações 

da polltica agrlcola em direção aos interesses dos agricultores. 

Além do mais, o comp_exo urbano-industrial gera outras 

gens, ligadas à aglomeração, que trazem o aperfeiçoamento 

mercados e a redução dos custos para a agricultura. 

vanta -
dos 

o u ... delo de promoção-de-exportações 

, ~ 

No final de 1 963 e inicio de 1964, estava armado o cena 

rio de uma grande crise. As taxas de inflação ultrapassaram 

marca de 100'; serias dificuldades no Balanço de Pagamento; 

-
a 

nl -
vel de agitação social jamais verificado no Brasil; e o 

de substituição-de-importações chegava ao final de sua 

cia, depois de haver cumprido seu papel histórico. 

modelo 
-resisten 

A marginalização em massa dos trabalhadores, como 

seqCência do processo de industrialização, tornou-se alvo de 

poderosa campanha em favor das reformas de base; reforma 

ria, para dar acesso do campesinato ~ ~ a terra e as correntes 

-

con -
uma 

~ agra -
de 

renda; ~eformas urbanas - polltica salarial, reforma do sistema 

bancário, polltica habitacional etc. A ideia era permitir ao. 

trabalhadores efetiva participação nos frutos do progresso. Se -
riam atendidos a um tempo, os objetivos de uma maior justiça - s2 
cial e a ampliação do mercado interno, cujo tamanho era conside -
rado como a principal causa da crise. Travava-se, enfim, a 

lha por 'uma distribuição de renda mais justa. 

A classe media reagiu fortemente 

na revolução de 1964. 

~ -a agitaçao urbana, 

bata -

e 

A pollt1ca econômica que se seguiu procurou reformular 
o modelo de substituição-de-importações; abriu a economia para o 

Exterior, no sentido das exportações, conservando a proteção 
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indústria. No plano interno, eliminou os subsIdios ao trigo e 

ao petróleo, e 

vel de custos. 

trouxe as tarifas dOQ serviços públicos para o nl -
Procurou-se, assim, ter o mercado interno funcio -

nando mais próximo do paradi~ma de uma comoetição perfeita. 

Na realidade, transformou-$e o modelo de substituição-
- - --de-importaçoes no modelo de promoçao de exportaçoes, mas conser -- - - .-vou-se a proteçao a industria domestica. Facilitou-se a entrada 

de capitais externos, e se utilizou em larga escala do endivida -
mento externo, como um meio para complementar a poupança nacio -
nal e, assim, obter elevadas taxas de crescimento econômico. 

-tou-se pelo crescimento ecoDomico, reservando-se a melhor divi -
são do bolo para uma etapa posterior. Procurou-se tirar vanta -
gens do enorme crescimento do mercado internacional, 

-se as nossas exportações e também as taxas de juros 

tivas ou muito pequenas, prevalecentes nos principais 

ampliando

reais nega -
mercados 

- ~ financeiros ate meados da decada de 70. 

Foi, ainda, introduzida a 

tribuiu para atenuar as distorções 

fator de realimentação. 

correção monetária, 

da inflação, embora 

que 

seja 

con -
--um 

Colheram-se resultados muito positivos, mormente no pe -
rIodo de 1965-73, quando as condições do mercado internacional 

eram excelentes: taxas de crescirr.ento econômico jamais observa -
das no Brasil; sucesso no combate à inflação; e substancial 

versificação e ampliação das exportações que, com a massiva 

di -
en -

trada de capitais, tro~xeram paz às 

tindo a acumulação de reservas a um 

contas com o Exterior; 

nIvel oae restaurou a 
" -

" 

a"nça do mundo desenvolvido no Brasil. 

peLIiI1 -
confi -

o lado negativo tem muita 

tituição-de-importações, à exceção 

externo, pela via das exportações; 

semelhança ao modelo 

da liberalização do 

de suba -
comércio 

- -nao das importaçoes, 

se manteve a proteção à indústria instalada. Por isto, a 

ca das exportações se fez com base em subsIdios; estes, em 
-te, visavam compensar alguma sobrevalorizaçao do Cruzeiro 

~nda restou, apesar das minidesvalorizações freqüentes: 

porque 

polIu -
par -
que 

visa -
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vam, também, restituir impostos pagos e reduzir a diferença 

preços dos insumos no mercado doméstico, em relação ao do 

do externo. SubsIdios e tarifas são fontes de distorções, 

dos 

merca -
como 

-e sabido na -literatura economica, e acabaram levando a uma sobre --valorizaçao cambial, na década de 70. 

A crItica mais co~tundente recaiu sobre o problema da 

distribuição de renda. Evidências empIricas mostraram que houve 

concentração de renda no per Iodo, embora outros estudos indicas -
sem que as classes de renda mais baixa tivessem melhorado sua 

posição de forma notável, mas, inegavelmente, os ricos ganharam 

mais. No entanto, estudos de mobilidade social demonstraram uma 

grande mobilidade da população nos extratos de renda. Pessoas 

originárias dos extratos de renda mais pobre galgaram, com mui --ta freqdência, posições de renda do topo da escala. 

Uma das explicações para a evolução 

buiÇÃo de renda dizia respeito à polItica de 

observada na distri --exportaçoes, que 

~eneficiou as indústrias com viês antiemprego, no que tange à 
-mão-de-obra sem treinamento, e- intensivas em capital e mão-de-

obra treinada, ou seja, intensivas em capital fIsico e humano. 

Os salários da mão-de-obra treinada cresceram desproporcional -
-mente, em relação aos da massa dos trabalhadores. A agricultura 

foi discriminada, embora, de certa fo,tlna, se beneficiasse do 

apoio dado à indústria de alimentos, com as exportações dos seus 

produtos. Os 
1980, termos 

fluxos migratórios exacerbaram-se a ponto de, em 
-cerca de 70\ da populaçao urbanizada, e uma grande 

-propOrçao dela, por lhe faltar escolaridade e treinamento, empre -
gada em setores de baixa remuneração ou subempregada. A agricul -
tura perdeu população pela primeira vez na década de 70, e em 

1980 havia, nos campos, cerca de 2,4 milhões de pessoas a menos 
que em 1970. 

Cabe ainda mencionar o forte apoio dado à educação uni -
versitária e aos cursos de pós-graduação. O objetivo duplo era: 
aumentar a oferta da mão-de-obra treinada, reduzindo, assim, as 

• 

disparidades de renda, via expanc;.3o da oferta do fator escasso; e prepa -



rar técnicos para uma indústria sofisticada, visando uma econo -
mia moderna, já com o setor industrial avançado. Chegava a hora 

-gera-de ter mais espIrito crItico ao importar tecnologias, de 

-las aqui ou, então, de copiá-las, quando posslvel. TUdo 

exige muito investimento em treinamento avançado. O programa 

formação de recursos humanos a nIvel avançado, aqui e no 

isto 

Exte -
rior, distinguiu o Brasil entre os paIses que mais investiram 

nesta área; no entanto, pouco se avançou na área da educação pr! 

mária. Mais uma vez, funcionou a lógica do modelo de substitui -
ção-de-importações: optar por processos de produção menos alo~ 

gados no tempo. 

Houve, tambem, a redefinição da polltica agrIcola, que 

passou a enfatizar o aumento da produtividade da terra e as t~ 

nologias que poupam insumos modernos, mas, em todo o perlodo, 

a ~xpansão da área agricultável foi ainda a maior responsável ~ --lo crescimento da oferta de alimentos, e tambem registraram-se 

ganhos importantes na produtividade do trabalho. 

A partir de 1973, entrou-se num novo ciclo de subs~itui -
ção de importações, agora na indústria de base e na produtora de 

energia. Enorme~ investimentos estão aI sendo feitos a fim de 

ampliar a oferta interna de energia. 

O agravamento da crise do Balanço de Pagamentos trouxe 

de volta os Indices elevados de proteção à indústria, com a fina -
lidade de reduzir as importações. As exportações continuaram a 

ser estimuladas e não há como fugir desta contingência, conside -
rando-se o montante da dIvida externa que precisa ser paga a ca -
da ano, na forma de principal e juros. Aqui reside uma diferença 

fundamental em relação a 1950, quando pode optar-se por uma poli -
tica discriminativa contra as exportações. 

No plano interno, ampliaram-se os subsIdios ao 

rural, embora isto não signifique à agricultura; eles 

a taxa de câmbio sobrevalorizada, o preço mais elevado 
-agricultura paga pelos insumos modernos, por nao poder 

credito 

compensain 

que . a 
-importã-

-los, e as restrições que ela sofre, pois só lhe e posslvel --
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portar quando o mercado interno está abastecido; é possIvel que 

a compensação seja menor do que a transferéncia de renda da agr! 

cultura para os outros setores, como ocorreu no perIodo de 

1950-64. Da mesma forma, cresceram os subsIdios ao óleo diesel, 

ao combustIvel e ao trigo, e as 

sofreram incrementos inferiores 

ter taxas muito elevadas. 

tarifas dos serviços oúblicos -
à inflação. A inflação voltou a 

Mais recentemente, as condições do mercado internacio -
nal modificaram-se drasticamente; desapareceu o excesso de 11 -
quidez e as taxas de juros atingiram patamares muito elevados. O 

• 

comércio internacional retraiu-se severamente do lado da deman -
da, mOLlllente de produtos primários e, conseqüentemente, os pre -
ços destes produtos despencaram. Mais uma vez, a relação de tr~ 

ca está vontando-se contra os paIses exportadores de matéria-pri -
ma, visto que a oferta reage mais lentamente à queda dos preços, 

tendo em vista os enormes estoques de alimentos acumulados, pri~ 

cipalmente nos Estados Unidos. 

Houve, portanto, uma mudança nas condições que 

tiam o sucesso do modelo de promoção-de-exportações; ele 

permi --esta em 

crise. Julga-se, presentemente, que um reajuste resolverá o 

blema; este reajuste está baseado nos seguintes pontos: 

pro -

a. corrigir as distorções dos preçocs internos, eliminando os 

subsIdios; 

b. reduzir drasticamente as despesas do Governo, em vista de 

rem consideradas o principal foco da inflação; 

se -

c. reduzir as importações, agora inclusive através de proibi --çoes; e 

d. estimular as exportações. 

t difícil de se prever o impacto destas medidas na a9r i -
cultura. Inegavelmente, a elevação das taxas de juros afetará o 

uso dos insumos modernos, comprometendo a modernização da agri -
cultura e reduzindo a oferta dos alimentos, mas é posslvel que 



este impacto seja anulado pelo aume nt o d0 s preços, via política de 

preços mínimos . Se houver , contudo, uma contração da demanda de 
- ~ alimentos no plano interno (no plano externo, essa contraçao e 

flagrante), dificilmente o Governo terá condições de comprar os 

excedentes aos preços prefixados, poi s, se o fizer estará agravan --do a inflaçao g re go riana. 

A necessidade de economizar divisas abrirá 

à agricultura, como no caso do trigo e da 

novas possibi -
!idades produção de se -
locntes hortigranjeiras, que são produtos importados. 

A agricultura brasileira conta hoje com um poderoso rca -
do consumidor, nas cidades; estas abrigam cerca de 70% da popula -
ção brasileira e, em 1980, geraram cerca de 90% do Produto Interno 

Bruto e empregaram 70% da população ativa, mas este mercado é mui -
to sensível a uma depressão, na fase de crescimento, ele 

rapidamente a demanda por produtos de elasticidade-renda 

como carnes, frutas, ovos, hortaliças, café, grãos e os 

tam os animais, como a soja e o milho; ~ porem, numa fase , 

são, ocorrerá rapidamente o contráriO; a demanda destes 

ampliou 

alevada, 

que 

de 

alinoun -
reces-

produtos 
~ , 

se retraira intensamente, desarticulando toda a agricultura comer-

cial brasileira. Por conseguinte, à agricultura não pode favorecer 

nenhuma política que produza o desemprego nas cidades, em grau ele -
vado. 

A Tabela I mostra alguns números que comprovam o sucesso 

dos dois modelos, aqui discutidos, em promover o crescil\cnto econô -
mi co do Brasi 1. 
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Tabela 1 - Taxas geométricas de crescimento anual do Produto 

terno Bruto, em percentagem. 

Anos 
Setores 

Rural Urbano 

1940-50 5,2 4,8 

1950-60 3,7 5,9 

1960-70 -0,1 9,8 

1970-80 10,2 10,1 

1966-80 7,8 10,1 

Fonte: FGV, para dados primários. 

Elaboração da EMBRAPA-DDM. 

Migração rural-urbana 

Total 

4,9 

5,4 

8,2 

10,1 
• 

9,8 

In .... 

o desenvolvimento econõmico brasileiro desatou forças de 

atração nas cidades e de expulsão no meio rural. As implicações 

são sérias. Apressa-se a mecanização da agricultura. A persistir 

a tendencia verificada, a conquista da fronteira agrícola que nos 

resta se fará num quadro de escassez de mão-de-obra, ao contrário 

do que se verificou no passado e exigirá tecnologia intensiva em 

capital mecãnico e com esta virá também a tecnologia bioquímica. 

Em outras palavras, a conquista da fronteira não se fará sem 

ajuda da ciência e competirá com recursos escassos do País -

pita1. t possível que esta conquista seja freada em favor do 

mento da produtividade das zonas velhas, onde já se dispõe de 

fra-estrutura. 

a 

o ca 

au 

in 

A fim de se estimar a magnitude de transferência de popu .... 
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1ação do meio rural para o urbano, realizamos os seguintes 

los. De posse da taxa geométrica de crescimento da população 

País e d. magnitude da população rural no início da década, 

cá1cu 

do 

esti 

mamos, no final desta, a população rural na ausência de migração. 

Subtraímos desta população estimada, a registrada pelo censo, no 

final da década, obtendo-se o número de pessoas que se transferi 



ramo A hipótese básica é que a população rural esteja crescendo 

ã mesma taxa geométrica que a população total. Reconhece-se 

este método um tanto pedestre, mas satisfaz as exigência 

trabalho. 

• 
ser 

deste 

Calculou-se a taxa de migração da década, como sendo a 

relação do número de migrantes para a população rural do início 

do decênio. Os dados indicam uma aceleração impressionante dos 

fluxos migratórios. Na década de 70, mais de um terço da popul~ 

ção rural existente em 1970 foi transferida para o meio 

(Tabela 21. 

Tabela 2 - Taxa de migração do decênio, em percentagem. 

PerIodo 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

População rural 
no início da 

década 

28.356.133 

33.161.506 

32.987.526 

41.'054.053 

Fonte: censos demográficos. 

Elaboração da EMBRAPA-OOM. 

População transferida 

2.749.075 

5.535.515 

10.235.249 

14.015.409 

Forças de atração do meio urbano 

urbano 

Taxa de . -ml.graçao 
(' I 

9,7 

16,7 

26,3 
• 

34,1 

A política de industrialização causou, como se viu, uma 

grande transferência de recursos do meio rural para o urbano. Ois -
criminou severamente contra a agricultura, e contribuiu, assim, 

para reduzir a remuneração do trabalho naquele setor. O desenvol -
vimento industrial e do setor serviços ampliou marcadamente as 

oportunidades de emprego dos setores urbanos. Conseqüeri'temente, ":oi 

mantido ou ampliado o diferencial já existente na dêcada de 40, 

que era elevado, entre o salário médio dos setores urbanos e do 

setor agrícola. 
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Esse diferencial de salários, conjugado com as oportuni -
dades de emprego, exerce forte atração sobre a mão-de-obra rural, 

estimulando os fluxos migratórios na direção das cidades. 

o sinal para o trabalhador rural é o salário das categ~ 

rias não-especializadas, como na indústria de construção, e a po~ 

sibil1dade de encontrar e.mprego. Não dispomos de dados desta nat~ 

reza, então procuramos calcular, para os anos de censo, a relação 

do PIB (Produto Interno Bruto) por trabalhador economicamente at! 

vo entre os dois setores. Esta relação era de 5,7 em 1940, ou se -
ja, em média 11m trabalhador urbano tinha, em 1940, a . sua produt! 
vidade 5,7 vezes a do trabalhador rural. Em 1970, a relação atin -
giu o mais alto nlvel 7,0, contribuindo para a aceleração do pr~ 

cesso migratório da década de 70. 

A' intensidade anormal do fluxo migratório da década 

70 ainda pode ser explicada, tendo-se em conta que na de 60 

de 

de -
cresceu o Produto Interno Bruto de agricultura: taxa anual de 

0,1'. A' razão principal deste decréscimo foi a drástica redução 

da produção de café, n9 final da década. Corno se sabe, esta é urna 

lavoura pouco mecanizada, que absorve grandes contingentes de 

mão-de-obra. A sua redução, no final da década de 60, contribuiu 

para a intensificação dos fluxos migratórios da década de 70. 

tre 1969 e 1970, a produção flsica de café decresceu de cerca 

En -
de 

31,7', em conseqOência da geada de 1969 e do clima de pessimismo 

trazido pela constatação de· que a doença "ferrugem" estava 
, -nos. O Produto Interno Bruto do setor urbano, na década de 
cresceu à taxa anual de 9,8', que é extremamente elevada, 

com que se alargasse o fosso existente entre as cidades e 

pos, nesta mesma década. Tal fato foi um sinal à massa de 

entre 
60, 

fazendo 

os cam -
traba -

lhadores rurais, para que buscasse trabalho nas cidades. Foi, por 

outro lado, intensa a mecanização de agricultura nas décadas de 

60 e 70. Na de 70 foi possivelmente, quando a aplicação da lei do 
salário mlnimo aos campos atingiu o seu maior efeito. 

Não se espera, portanto, que na década de 80 se observe 

a mesma intensidade de migração rural-urbana. Aliás, em 1980, a 
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relação entre os dois PIS per capita foi de 3,8, nível próximo do 

de 1950, e deve estar caindo, ainda mais, em conseqUência da re .... 
cessão em que nos encontramos, e que afeta muito mais os setores 

industrial e de serviços. 

Por outro lado, a proteção dada ã pequena e média 

sa (as que mais empregam), os planos de desconcentração 

empr~ 

indus 

trial, o redirecionamento dos investimentos educacionais para a 

escola primária e a política habitacional recente - enfim procura 

manter-se o nível de empregos para os trabalhadores de baixo salá .... .. 
rio -, certamente contrabalancearao o efeito negativo do decrés 

cimo das oportunidades de emprego, em conseqUência da crise 

nos assola (Tabela 3). 

que 

Tabela 3 - Relação da produtividade média do trabalhador urbano

-rural (PIS ; população economicamente ativa) e taxas 

geométricas de crescimento da população rural, urbana 

e total em percentagem. 

Períodos 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

1940-80 

PIS per capita urbano I 

PIS per capita rural 
(ano inicial da década) 

5,7 

4,1 

4,0 

7,0 

3,8* 

Rural 

1,6 

1,6 

0,6 

0,6 

0,8 

Fonte: Dados primários - censos demográficos 

ElaboraçÃo da EMBRAPA-DDM. 

* Relação referente a 1980. 

População 

Urbano 

3,9 

5,2 

5,2 

4,4 

4,7 

Resolvemos fazef um exercício de futurologia para 

mar a população rural do final da década de 1980. 

Como taxa anual de crescimento da população total 

mos 2,2' e de crescimento da população urbana 3,9'. No final 
• 

Total 

2,3 

3,0 

2,9 

2,5 

2,7 

e.ti ... 

da 
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década, a população do País seria de 148 mi lhões, dos quais ap~ 

nas 30 milhões viveriam nos campos. Eles r e presentari a m 20\ da 

população total. 

Na realidade o diferencial de salários e as 

emprego não contam toda a história do fascínio 

oportunida .... 
des de que as cida .... 
des exercem sobre os campos. No meio urbano, e xistem certos fat2 

res de atração, também, poderosos. ~ aí que e stão conce ntradas as 

facilidades educacionais: a escola primária, a unive rsidade e o 

treinamento vocacional. Não resta d~vida que a educação constitui 

hoje um dos valores básicos da população brasileira. O homem 

grará para onde puder educar seus filhos. 

No meio urbano, ainda se concentram os serviços de 

• 

m~ .... 

~ 

sau .... 
de. Hã maior proteção das leis trabalhistas e o mercado de 

timento é amplo. Além do mais, pela própria natureza, o 

diver .... 
mercado 

de trabalho é mais impessoal, e isto dá ao trabalhador maior sen 

sação de liberdade em relação ao empregador. Para os trabalhado .... 
res bem dotados, a ascensão vertical é muito mais fácil na cida .... 
de. No campo, teria que se tornar proprietário de terra, e isto 

lhe ex1q1ria migrar para regiões distantes, ainda primitiva, onde 

o preço da terra é acessível, e onde se localizam os programas de 

colonização. E verdade que muitos preferem esta alternativa a mi .... 
grar para a cidade, principalmente, os pequenos proprietários. En .... 
tre os trabalhadores sem terra esta opção é menos freqUente. 

Forças de expulsão do meio rural 

Do ponto de vista de quem paga, o salário no meio rural 

pode ter até três componentes: 

S = M + E + R, onde 

S .. salário total .. 

M .. salário em dinheiro .. 

E .. salário em espécie .. 

R .. reserva para aposentadoria .. e despesas de saúde do em .... 
cregado. 
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Os três componentes sofreram mudanças senslveis desde 

abolição da escravatura e variam entre propriedades grandes, 

miliares e de subsistência, e entre regiões do PaIs. 

a 

fa -

era 

tra -

No tempo da escravidão, M era praticamente nulo e S 

pago por E e R. Em tempos recentes, com a aplicação das leis 

balhistas no meio rural, os componentes E e R desapareceram 

damente, e o salãrio é pago por M. 

rapi -

Havia, assim, uma espécie de pacto entre trabalhadores 

e fazendeiros. O patrão deveria prover o empregado com · alimento, 

cuidados de saúde (parcos, é verdade), pagar o salário monetário 
• 

e garantir a aposentadoria, quando o homem não mais pudesse traba -
lhar. Contava, em contrapartida, com a lealdade do trabalhador e 

a sua disposição em atender ãs necessidades da fazenda, de acordo 

com as normas estabelecidas pelos patrões. O relacionamento entre 

empregado e patrão era pessoal e existiam várias formas de meação 

da produção de onde nasciam os salários em espécie. 

O pacto criava uma atração forte entre o empregado e a 

fazenda e reduzia a disposição de migrar. Ao lado do empregador, 

persistia a disposição de não demitir o empregado, a não ser em 

casos muito extremos. Este pacto persistiu por longo perlodo da 

história do Brasil. Fatores como falta de alternativas de empre -
go, dificuldade de comunicação e elevado grau de 

tribulram para a permanência do homem no campo. 

analfabetismo con -

A industrialização rompeu o pacto pelo lado do emprega -
do. Criou alternativas de emprego varltajosas em relação às do cam -
po, melhores salários, facilidade de acesso à educação e à mediei 

. -
na, proteção das leis trabahistas, relacionamento impessoal entre 

empregado e patrão e, enfim, as luzes da cidade. Os empregados, 
• 

atraldos pelas cidades, abandonaram o campo, deixando ao fazendei -
ro a alternativa de substituI-los por máquinas e equipamentos e 

redirecionar a produção para culturas e criações, facilmente, me -
canizáveis ou, então, menos exigentes em mão-de-obra. 
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~ 

A lealdade do patrao 
~ 

foi quebrada com a aplicaçao 

leis trabalhistas ao campo, principalmente, a partir de 

inúmeras acões na Justiça, e as indenizações pagas 

consideradas pesadas e injustas, deixaram muito 

das 

1965. 

pelos 

ressen .... 
Surgiram 

patrões, 

timento. Desapareceram, rapidamente, os pagamentos em espécie 

(E = O), e a aposentadoria e os cuidados com a saúde passaram 

ra o Fundo Rural. 

o pacto que existiu no passado foi substituído por 

contrato de trabalho, que quebrou a solidariedade existente 

pa .... 

um 

en .... 
tre patrões e empregados. A decisão de migrar e do agricultor de 

substituir a mão-de-obra por máquinas e 

ra, apenas sujeitas às leis do mercado. 

.. 
equipamentos estao, 

Numa primeira etapa, os fazendeiros pression~ram o 

verno em favor de uma política de ctédito que favorecesse a 

nização, como forma de substituir a mão-de-obra agora mais 

diosa, em conseq6ência da competição dos setores urbanos e 

maior disposição de migrar. 

ago .... 

Go .... 
meca .... 

dispen .... 
da 

Numa segunda etapa, o próprio parque industrial, produ .... 
tor de máquinas e implementos agrIcolas, motivado e incentivado 

pelas novas oportunidades no setor agrícola, passou também a 

pressionar o Governo no mesmo sentido. 

A polItica de crédito para compra de máquinas e equipa ... 
mentos, posta em prática nas décadas de 60 e 

da mecanização dos campos. A partir de 1980, 

em parte, descontinuada. 

70, favoreceu a rápi .... 
aquela polItica foi, 

A Tabela 4 procura dar uma idéia da mecanização da agri .... 
cultura. Apresenta duas medidas: número de estabelecimentos servi .... 
dos p01 um trator lestab./trator) e área dos estabelecimentos por 

trator lha/trator). Os dados são tomados dos Censos ~ Agropecua ... 
rios, no ano a que se referem. Observe-se que, em comparação aos 

paIses avançados, os nossos Indices são ainda pouco expressivos. A 

tratorização caminhou com a industrialização, tendo sido, relati ... 
vamente, mais intensa na década de 50. Por outro lado, este Indi ... 
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substi ce passa ao largo das máquinas, com elevada capacidade de 

tuição de mão-de-obra com o uso das colheitadeiras, que se 

seminaram com grande intensidade a par ir de meados da década 

60, depois que o esvaziamento dos campos já se encontrava 

avançado. 

Tabela 4 - Indices de mecanização da agricultura - 1940-60. 

Anos Ha/trator Estab./trator 
• 

1940 56.497 563 

1950 27.737 247 

1960 4.073 54 

1970 1.773 30 

1975 1.002 15 

1960 696 10 

Fonte: Fundação IBGE. 

t, todavia, importante salientar que a mecanização 

agricultura, que hoje se vê no Brasil, é uma conseqÜência da 

ção da oferta de mão-de-obra e da necessidade de expandir a 

dução, a fim de atender a uma demanda de fibras e alimentos 

dis 

de 

mais 

da 

redu 

pro 
~ 

que 

cresceu a taxas elevadas. Mas, por outro lado, na medida em que o 

processo de mecanização s~ expande e se aprofunda, ele tem a 

cidade de ser um fator adicional e poderoso de expulsão de 

-de-obra. 

capa 
~ ... 

mao-

Além do rompimento do pacto entre patrões e empregados 

e da zação agrIcola, existem outros fatores que estimularam 

a migração rural-urbana. Cabe mencionar, entre eles, a melhoria 

das facilidades de comunicação - estradas, jornais e televisão e 

das oportunidades de educação. As oportunidades de educação produ 
~ 

zem dois efeitos: de um lado tendem a prender o homem no 

uma vez que aI já pode educar os filhos-o Do outro, criam-lhe con 
~ 

dições de maior mobilidade e competição em melhores condições, pe 
~ 

las oportunidades de emprego que existem, em outros setores de 
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economia. Quando O diferencial de salários entre o campo e a ci -
• dade e 

sifica 

elevado, como acontece no Brasil, a escola primária 

os fluxos migratórios e reduz, por outro lado, os 

lnten -
proble -

mas de ajustamento do rurícola às condições do mercado de traba -
lho urbano. Elimina, assim, muitos dos sofrimentos que ora se o~ 

servam no Brasil, em virtude do migrante não ter condições de co~ 
-petir por empregos de melhor remuneraçao. 

vê-se, em resumo, que as forças de expulsão de mão-de-
- --obra dos campos se intensificaram, e nao ha sinais de arrefecime!! 

to desta tendência, inclusive nas regiões de fronteira, onde se 

observam os mesmos fenõmenos de migração rural-urbana. Como já se 

viu, as forças de atração do meio urbano permanecem 

mo conseqüência, deverã persistir a atual tendência 

intensas. Co -
de esvaziamen -

to dos campos, com redução da oferta de mão-de obra à agricultu -
ra. Como a produção de alimento necessita crescer a taxas 

das, não há como escapar à mecanização. Pode-se prever, 

sim, dificuldades para a conquista da fronteira agrícola, 

eleva -
outros -

caso a 

política de crédito não volte a favorecer a aquisição de máquinas 

e equipamentos. 

Não se pode negar que a migração interna, que ora se ob -
serva no País, faz-se a custos sociais elevádos. Traz sofrimen -
tos, aumenta a criminalidade e contribui para que as cidades cres -
çam de forma desordenada, exigindo investimentos públicos acima 

da capacidade da economia. Mas, por outro lado, 

gindo-se a mecanização que se deterão os fluxos 

- -nao sera restri --migratorios. Como 

se viu, a mecanização é muito mais conseqUência. Não se pode es -
quecer que a mecanização aumentará a produtividade do trabalho dos 

que escolheram o meio rural como opção de vida e, portanto, a sua 

remuneração, estabelecendo-se, assim, condições para lima vida 

mais digna. Além do mais, é complementar à tecnologia bioquímica, 

contribuindo também para o aumento da produtividade da terra. 

e curioso, ainda, salientar que a urbanização é muito in -• 

tensa no Centro-Oeste e na Amazõnia, regiões de fronteira. O Nor 
• -

deste é, ainda, a região que mantém maior percentual da população 

no meio rural. Do total da população rural do País, cerca de 45t 
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se e ncontr a m naq uela r egião, qu e abriga ape n a s 29,3% da popul~ 

ção brasileira. ~ a me nos urbani zada das regiões brasileiras (T~ 

bela 5). 

Tabela 5 - População rural em r e lação à população total. Partic~ 

pação da população rural da região, na população rural 

do Brasil. Participação da po pulação total da região, 

na população total do País. Ce nso de 1980. 

População rural 
Regiões .-

Populaçao total 
( \ ) 

Norte 48,3 

Nordeste 49,6 

Sudeste 17,2 

Sul 37,6 

Centro-Oeste 32,2 

Fonte: censo demográfico. 

Elaboração da EMBRAPA-DDM. 

População rural 

População rural 
no País 

(% ) 

7,4 

44,7 

23,1 

18,5 

6,3 

População total 
da região 

População total 
do País 

(t) 

4,9 

29, • 

43,S 

16,0 

6,3 

Reconhecendo-se que não é simples evitar a crescente ur -
banização do País, 

fluxos migratórios 

a melhor estratégia seria tentar direcionar os 

para as cidades menores, cujas atividades se -
jam mais ligadas à vida rural. Mas, isto exigirá fortes medidas 

de desconcentração industrial, principalmente, no que diz respei -
to à indústria de alimentos, que é bem ajustada à vida rural, e 

que tem grande capacidade de gerar empregos para trabalhadores me -
nos qualificados. Nos horizontes da política econômica, muito pou -
co há nesta direção. A desconcentração virá muito mais como conse 

qÜência das desvantagens, que as megalópoles 

sIveis, como, por exemplo, a deterioração da 

a violência, o desemprego etc. 

-
já mostram sinais vi -
qualidade de vida, 
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Evolu ção do e mpreg o 

Uma c oisa é a red u~~J da população rural e outra é a da 

l!lào-de-<lbra disponlvel p3ra a agricul tura. A mi gração rural-urbana tem 

o seu efeito mit igado por v~ria s ra zõe s. Contingente s e xpressivos 

de mão-de-obra, r es identes na cidade , continuam a tr abalha r nos 

campos. Entre nõs, o e xemplo ma is notório é o dos bó i a s-frias. Há 

uma simplificação da s ta re fa s no lar e a umen t a- s e a participa ção 

da mulher no trabalho , C OntO também a de me no r e s. Além do mais, 

possível alongar a j o rn~da de trabalho , como c ons eqüência do 

vento de máquinas que ope r a m ã no i te . 

-e 

ad -

Em conseqüência, a pesa r de t e r havido uma substancial r~ 

dução das taxas de cre sc imen to do pe ssoal ocupado na agricultura, 

elas se mantive ram positivas , para o Brasil, no perIodo de 1940-

-80. 

As reduções maiores são para as regiões Sul e 

onde fo i mais acentuado o processo de urbanização. 

Sudeste, 

o processo migratório brasileiro compreende uma mudança 

para uma pequena cidade, onde a ocupação agrícola é mantida, 

daI para uma grande ~dade, quando cessa o vínculo com o meio 

ralo 

e 

ru -

Os filhos dos migrantes freqüentam as escolas primárias 

das pequenas cidades, que têm métodos de ensino ajustados ao meio 

urbano, e sãv, assim, preparados para migrar para as grandes cida -
des em busca de emprego e de oportunidades, visando à ascensão 

vertical. 

t evidente que uma parcela dos migrantes do meio rural 

salta a pequena cidade e vai engrossar as fileiras dos subemprega -
dos e dos habitantes das favelas das grandes cidades. 

mente, o apoio às cidades pequenas e de médio porte é 

se impÕe, a fim de mitigar muito dos sofrimentos que o 
I 

Conseqüente -
algo que 

processo 

mAgratório causa à sociedade e também preservar a oferta de -mao-
-de-obra à agricultura (Tabela 6). 
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rabe1a 6 - do nessoal - ocu -Taxas geométricas de crescimento anual 

pado no setor agropecuário, 1940-80 em oercentagem. 

-Regioes 1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 

Brasil -0,31 3,58 1,18 1,84 

Norte -1,51 5,24 5,55 6,60 

Nordeste -0,53 4,39 1,29 2,10 

Sudeste -1,22 1,29 -1,38 0,84 

Sul 2,71 5,06 2,76 0,46 

Centro-Oeste 0,26 5,97 3,03 3,65 

-Fonte: Fundaçao IBGE. 

Considerações finais 

A principal tese defendida nesta palestra trata do dese~ 
-volvimento economico -brasile~ro, que desatou forças de atraçao nas 

, 

cidades e de expulsão 

das taxas de migração 

no meio rural, as quais 

rural-urbana observadas 

manterão as eleva --ate aqui e, por con 

seguinte, 

reduzida. 

deveremos virar o século com uma população rural 
- -.. . As implicaçoes sao serias; sera pr~ciso apressar 

-
mais 

a 

mecanização da agricultura. A conquista da fronteira aqrlcola que 

nos resta se fará num quadro de escassez de mãO-de-obra, ao con -
trário do Que se verificou no passado, e - " 

-exigira tecnologia inten -
siva em capital mecânico e com esta virá também a tecnologia bio -
qulmica. Em outras palavras, a conquista da fronteira não se fará 

sem a ajuda da ciencia e competirá com recursos escassos do 

PaIs - o capital. ~ ~osslvel que esta conquista seja freada em 

favor do aumento da produtividade das zonas velhas, onde já se 

dispõe de infra-estrutura. 

processo 

processo 
-expulsa0 

Defendemos também que a mecanização foi conseq6encia 
-migratorio -e nao causa; embora, depois de instalado, 

de -mecanizaçao constituiu-se em um fator adicional 
-de mao-de-obra. 

do 

o 

de 

Como conseqtlencia estamos presenciando novos padrõesí no 
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Brasil, de comportamento nas relações rurais-urbanas. 

CheQamos ao ponto em que a industrialização drenou parc~ 

las substanciais de mão-de-obra do meio rural. Tudo indica que a 

migração rural-urbana não ~erderá impeto, não obstante as dificu~ 

dades econômicas que enfrentamos. Somos mais de 120 milhões de 

habitantes e crescemos ainda a taxas elevadas, embora decl inan -
teso Cerca de 70% da população encontra-se nas cidades e o proce~ 

so de urbanização seguirá sua marcha, ~rovocando mudanças de hábl 

tos de consumo que alongam a cadeia alimentar de planta-homem p~ 

ra planta-animaI-homem e Que demandam alimentos menos exigentes 

no que respeita ao tempo de preparação no lar e consumo de ener -
gia. Dispomos de um poderoso complexos urbano-industrial e de 

tradas e meios de comunicação desenvolvidos. Enfrenta~os uma 

es -
cri -

se em nossas contas com o Exterior, onde há um grande débito que 

precisa ser pago. 

-O meio rural tambem evoluiu muito. O contrato de traba -
lho perdeu o caráter paternalista e feudal. Hoje, basicamente, é 

capitalista. Aumentou-se, assim, a capacidade de a agricultura 
- -expulsar mao-de-obra, em epocas de crise. Como o homem que deixa 

o campo lá não retorna como morador, levar a recessão à agricu~ 

tura é sinômino de explodir os fluxos migratórios na direção das 

cidades! 

A agricultura é ainda uma grande empregadora: cerca de 

30% da mão-de-obra ativa do PaIs. Nas regiões Sudeste, Sul e Cen -
tro-Oeste já é muito mecanizada. 

Ocupa uma base territorial de grande expressão. Em lavou -
ras,permanentes e temporárias, 49,2 milhões de hectares, em 1980. 

Os estabelecimentos agropecuários já se apropriaram de 369,6 mi --lhoes de hectares que equivalem a cerca de 43,7% da área dos es -
tados e territórios. A agricultura chegou à região amazónica, on 

de se encontra a nossa maior reserva de fronteira agrIcola. 

apropriação foi muito mais intensa nas décadas de 60 e 70. A 

dutividade da agricultura é muito baixa em relação à área de 
-vouras e a apropriada pelos estabelecimentos. ~Iuito há ainda 

-
Essa 

pr~ 

la -
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ga nha r em termos de intensificar a a~ricu ltura e mesmo expa ndi -

-lá , m~s a~o ra , at r ~ves da margem interna dos estabe l ecimen tos 

(Tabe la 7) . 

Ta bela 7 - Âreas dos estabelecimentos ag r opecuá rios em relação 

áreas das gr.:l nde s r egiões (%) . 

-as 

Gr a nd e s reg iões 1 9 40 1 950 1960 1970 1980 

Bra si l 23 ,4 27 , 5 29 , 6 34 ,8 43,7 

Norte 7 , 2 6 , 5 6 , 6 6 , 5 12,0 

Nordes t e 27 ,8 37 ,8 4 0 ,8 48, 2 58,1 

Sudeste 62 ,6 67, 2 70,1 75,6 80,S 

Sul 56 ,1 63, O 69 ,4 80,9 85,7 

Centro - Oes te 21 ,4 28 ,5 3l,9 43, 5 61,4 

Fonte: Fundação IBGE. 

Seu desempe nho, no passado, foi suficiente para manter a 

di sponibilida de interna de alimentos e ampliar as exportações. Re~ 

pondeu, ag ilme nte, na d ireção dos alimentos que corresponderam às 

mudanças de hábi t o s de consumo e à abertura pa ra o mercado e xter -
no. A partir dos a no s 60, os indices de produtividade da terra e 

do trabalho começaram a e voluir e como os niveis são baixos, mu~ 

to há ainda a progredir. 

Suportou forte discriminação da politica econômica, a 

partir da década de 50. Mas, agora, por ser aquilo que se buscou 

para ela - capitalista - é capaz de reagir mais rapidamente à -
queda dos preços de seus produtos em relação ao dos insumos que 

utiliza, l e vando a fome às cidades e criando sérias complicaçôes 

para as contas e xternas. Ficou, também, muito dependente das c~ 

dades porque a maior parte do que produz é comercializado. Por 

isto, a agricultura está vivamente interessada em oue se mantenha -
o emprego nas cidades, em nlvel elevado, e que as pollticas 

distribuição de r e nda avancem, pois, assim, seu mercado será 

pliado. 

de 

am -
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A área média incorporada pelos estabelecimentos agrope -
cuários cresceu de 52 hectares , em 70, para 60 hectares , e m 1980, 

-nas regioes 

migratório, 

Sul e Sudes te, que experimentaram intenso 

tanto rural-rural na direção das regiões do 

movimento 

Norte e 

Centro-Oe ste como rural-urbano. No Nordesteeste acréscimo foi de 

34 para 36 hectares. 

89 para 104 hectares e , finalmente , no Cen -No Norte, de 

tro-Oeste de 323 para -430 hectares. Norte e Centro- Oeste sao duas 

regiões que ganharam população rural, mas am?liaram , mais 
- - -proporcionalmente ao ganho da popu l açao , a area media dos 

lecimentos, via conquista da frontei ra agrlcola. 

do que 

estabe -

No passado, foi posslvel aliviar as tensões do meio r~ 

ral, no Sul, Sudeste e Nordeste, através do processo ' migra tório 

que drenou contingentes avultados da população . A expansão da fro~ 

teira agricola do Norte e Centro-Oeste teve papel importante, pri~ 

cipalmente na última década. Como os e stabe l ecimentos agropecuª

rios já se apropriaram de 369,6 dos 845,6 milhões de hectare s de 

dispÕe, é dificil imaginar que seja necessário am -que o Brasil 

pliar, ainda mais, esta incorporação. Pois ela reouer investimen - -
tos em estradas, obras de infra-estrutura e as regiões em que a 

apropriação de área se verifica atualmente, encontram-se 

tes dos principais mercados e são de ecologia dificil ?ara 

distan 

agricultura. A redução do impeto da conouista da fronteira -

-
a 

agrl -
~ola aumentava os problemas -para encontrar areas para os colonos 

que ainda migram, em grande número, para 

em busca de terra a ?reços acessiveis. A 

o Norte e Centro-Oeste 
-pressao para que se faça 

desmembramento de imensas áreas apropriadas por poucos, e que se 

encontram muito pouco exploradas, deverá crescer, levando o 

no a tomar medidas concretas. t bem verdade que os intensos 

xos migratórios rural-urbanos deverão reduzir essas tensões. 

Gover -
flu -

O 

encarecimento das taxas de juros de crédito rural e o decréscimo 

da atividade econômica redundarão em menor 

terra pelos médios e grandes proprietários 

proprietários e minifundiários perderão o 
-

-pressao de compra de 

e, assim, os pequenos 

estimulo de migrar, por -
que serao menores os recursos financeiros que acumularão, pela 
venda de imóveis rurais. 
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o bom- s e nso econômico i nd ica , po r ta nt o, qu e é c he ga da a 

ho r a de est i mul a r, ainda mais , o inc r e mento da p r odutividade nas 

á r eas ve l has . Prog r a mas de rece nt e c riação, como o PROF I R e 
-PRo vARZEA S, visam amp l i ar a ag ric ultu r a i rr igada, porque e com 

a irrigaç ã o que s e obtém maior i~pac to sobre a produ tiv i dad e da 

t e r r a e da mão-de- obra e com me no r e s c usto s de e ne r g ia po r unida -
de de produto . O a poio da do às a tivida d e s de pe squ i sa e 

r ura l t e m a mesma fina lidade. 

A g r a nde muda nç a i nsti t ucional da a gricultura, 

bases capital i sta s, p r ed i s pô s a população rural para a 

Todos sentimo s a necess i dade de, pelo me nos, reduzir a 

ex t e nsão 

a gora em 

migração. 

intensida -
.- ... - -de dos fluxo s migrato r i os. O Nordeste e a r eg iao que sera o alvo 

principa l de programas c om e sse objetivo. E a menos ubbanizada do 

PaIs. Em 1980, lá ainda viv i am c e rca de 45% da população rural do 

Brasil. Os pro grama s têm como público alvo os pequenos 

res. Procurarão mi norar o s efeitos da seca. A tecnologia 
- -da, de baixo custo em recursos financeiros, e assimilayel 

produt~ 

difundi -
pelos 

pequenos produtores. As fontes de trabalho contra a seca têm a 

mesma razão de ser, pois procuram manter o homem ligado à terra. 

Tém o mesmo objetivo as taxas mais baixas de juros, no crédito ru -
ral para os pequenos produtores. 

Outro programa importante visando o bem-estar é o de co -
Ionização e titulação da terra. 

Investimentos mais diretos no homem, como em escola pri -
,ária e saúde no meio rural, requerem recursos que não temos. Nes -- - -:a area, nao se pode esperar muito. Alias, esta tem sido a tradi -
ão brasileira e a do mundo ocidental. Por isso que, no Ocidente, 

-inguem quer viver na roça! 

Necessitamos ampliar a produção. A população cresce a 

~xas elevadas; as metas do PROÂLCOOL, de exportação e substitui -
io de importação. A avenida mais fácil é a de aumento da produti -
ldade da terra. Também não há como fugir à mecanização. -Mao-de-

-~bra e escassa no meio rural. Sem o aumento da orodutividade da 
• 
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agricultura, não há, assim, como abastecer o mercado interno 

ainda produzir energia e aumentar as exportações de produtos 

e 

pri -- -mários. Com a abertura polltica, a população urbana nao suportara 

redução do suprimento alimentar. Reagirá às filas, e a 

social voltará às ruas das cidades. 

agitação 

Finalmente, estamos no limiar de mais uma mudança na ~ 
-lltica agrícola e os subsídios ao crédito rural estao sendo rap~ 

damente retirados. Deseja-se desobstruir o mercado da interyenção 

do Governo e ~ermitir que a economia aproxime-se, um pouco mais, 

da paradigma da competição perfeita. 

o impacto existirá. Qual a direção dele? - E~s a questão. 

Exploremos algumas linhas de raciocínio. 

Uma delas é esta. A agricultura do Centro-Sul, onde es -
tão mais de 70% da produção, necessita, para produzir, de fert~ 

lizantes, óleo diesel, máquinas e equipamentos, defensivos etc. O 

encarecimento dos preços destes insumos em relação ao dos alime~ 

tos reduz rapidamente o consumo dos insumos, com forte impacto 

negativo na produtividade da terra. Além do mais, a expansão da 

área se faz sobre terras pobres que necessitam desses insumos. 

Perde-se, assim, duas vezes: não se expande a área e reduz-se a 

produtividade da terra. A retirada do subsIdio ao crédito agrIco -
la corresponde a um acréscimo nos preços dos insumos modernos. En -
tão, a única maneira de fazer a produção crescer ou, pelo menos, 

manter o atual nível (o que significa diminuir a disponibilidade 

de alimentos per capita, pois a população cresce) -e aumentar os 

pre~vs d~s alimentos. Ora, isto aumenta as taxas de inflação e 

tamo .::m significa redistribuir renda a favor dos ricos, pois os 
-pc~~es sao os que mais consomem alimento. Outra forma seria man -

ter os preços a nIvel de consumidor e elevar a nIvel de produtor 

e, assim, voltariam os subsIdios que se deseja eliminar. Resta, 

finalmente, importar. Mas, desejamos reduzir as importações! 

A outra linha de racioclnio é menos drástica. Procura ate -
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• 

nuar o impacto dos pre ços dos ins umos mo d e rnos s o bre a alimenta -
-çao. 

-Quem produz alimentos - arroz, f e ijao, mandi oca, milho 

e leite - são p e quenos e médios produtores. Estes não mod e rniz a m 

sua agricultura e, po rtanto, e s tão à ma r g em dos pro bl e Ma s po stos 

p e lo incre mento dos pr eços d o s ins umo s modernos. 

- -Na a g ri c ultura, qu e m c o nsome ins umos mo d e rnos e o c af e , 

cana -de-açúc ar, so ja, a l god ão , c a c a u, e nfim, 

tação e de energia. Uma r eduç ã o d e p r odução, 

os pro dutos de expo~ 

como o Bra s il 

no mercado internac ional, pode se r com~e nsada por preços 

p esa 

propo~ 

cionalmente mais elevados. No final das contas, sairI a mo s ganhad~ 

res. Além do mais, o subsIdio a insumos modernos levou ao despe~ 

dicio e as firmas de insumos modernos, e m vista da -proteçao que 

têm contra a compe tição internacional, aumentaram exag e radamente 

os preços destes insumos. Desta forma, a retirada do subsIdio ao 

Crédito Rural levaria a uma maior eficiência de uso dos insumos a 

nivel de fazenda e de indústrias, as nuais teriam aue reduzir cus - - --tos e tambem os lucros. 

Há boa dose de razão nas duas linhas de raciocInio. Mas, 

no que respeita aos produtos de exportação, é -pouco provavel que 

haja, nos próximos dois anos, elevação dos 

dos estoques acumulados, principalmente em 

seus preços em 
- . açucar e sOJa. 

vista 

Portan -
to, a redução de produção si')luficará perdas de divisas, numa hora 

que nem se pode pensar nisto~ Por outro lado, é preciso ter em 

conta que os palses avançados subsidiam sua agricultura e, 

do mais, os insumos modernos lá custam muito menos. 

além 
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