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APRENDIZAGEM COLETIVA E DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIARNO SERTAo DA BAHIA

o artigo apresenta uma experiencia no Sertao baiano que privilegiou uma abordagem construtivista, integrando os diferentes atores
em torno de um objetlvo comum: 0 desenvolvimento e a melhoria das colldi~iies de vida da popula~ao local. 0 decorrer dos quinze
anos da suas existencias, a natureza e as formas das a~iies modificaram-se. Mas permaneceu a capacida~e de adapta~ao social frente
as importantes mudan~as institucionais e socio-economicas dos 61timos 30 anos. Partindo da analise historica das evolu~6es, em
particular das organiza~iies sociais, os autores propiiem algumas orienta~iies de politicas publicas.
Palavras-chaves: Desenvolvimento local; organiza~iies sociais, a~ao coletiva;

COLLECTIVE LEAR'\ING A\fD FAJvIILYFARMING DEVELOPMENT
IN SERrAo OF BAHIA

This article presents.a case study on a development initiative from the inland Sertao region of Bahia State (Brazil). This initiative
can be characterised by its constructivist approach, integrating different social actors around a common objective: local development
and improvement of livelihoods for local population. During the fifteen years of this initiative's existence, the nature and the format
of its activities have changed substantially. With this, it managed to adapt to the important institutional and socio-economic chan-
ges that occurred in recent years. Starting with a historical analysis of these evolutions, in particular those concerning social organi-
sations, the authors propose some guidelines for public policies.
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Massaroca e 0 nome de urn pequeno distrito do muni-
cfpio de Juazeiro, sertao da Bahia. A pequena regiao em
torno da sede deste distrito foi, durante quinze anos, pal-
co de uma serie de a'S0esde pesquisa, forma'Sao e apoio a
Agricultura Familiar. Para tanto, inspirado em experien-
cias de desenvolvimento local, foi e!aborado urn projeto no
qual se associaram a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuaria (Embrapa); a Empresa de Assistencia Tecnica e
Extensao Rural da Bahia (Emater-BA); a Associa'Sao de
Desenvolvimento e A'Sao Comunitaria (Adac) e 0 Centro
de Coopera'Sao Internacional em Pesquisa Agronomica
para 0 Desenvolvimento (Cirad) I. Entretanto, os princi-
pais atores desta "hist6ria de desenvolvimento local" saD
agricultores e criadores de caprinos e ovinos que, em 1987,
quando come'S0u a interven'Sao das institui'Soes de pesqui-
sa e de extensao, estavam recem-organizados em associa-
'S0escomunitarias.

o distrito Massaroca, hoje, para muitos dos seus ato-
res, e sinonimo de "Projeto Massaroca". Este termo gene-
rico perpassa os conceitos de programas de interven'Sao,
de sistemas de financiamento ou de convenios de coope-
ra'Sao. Alem do projeto de coopera'Sao Cirad-Embrapa,
houve varios projetos de financiamento do Program a de
Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP) e muitos ou-
tros projetos formais conduzidos pe!as demais institui'Soes
que atuavam na regiao. A maioria dessas a'S0es ja termi-
nou ha algum tempo, mas 0 "Projeto Massaroca" conti-
nua vivo e em evolu'Sao.

Tanscorridos mais de quinze anos do infcio do Pro-
jeto, a sua permanencia neste conceito e fruto de urn
processo que privilegiou uma abordagem construtivis-
ta, integrando os diferentes atores em torno de urn ob-
jetivo comum: 0 desenvolvimento e a melhoria das con-
di'Soes de vida da popula'Sao local. Procurou-se manter
uma dinamica interativa com base no dialogo, favore-
cendo 0 intercambio do "saber fazer" e de conhecimen-
tos entre organiza'Soes dos produtores e institui'Soes de
pesquisa, forma'Sao e desenvolvimento.

Os atores mu·daram.' Algumas institui'Soes do Estado
foram praticamente substitufdas pelas a'S0es das ONGs e
de uma coopera'Sao direta que foi estabe!ecida entre os
agricultores franceses e os de Massaroca. A natureza das
a'S0esmodificou-se. A transforma'Sao tecnica e os investi-
mentos dos primeiros anos de interven'Sao perderam, re-
lativamente, a importancia para 0 manejo dos meios e dos
recursos materiais e humanos disponfveis, a forma'Sao tec-
nica e a educa'Sao dos anos subseqiientes.

Parale!am ente, as rela'Soes sociais evolufram no ambi-
to das comunidades. A trajet6ria dessa evolu'Sao pode ser
expressa nos termos "das comunidades as associa'Soese ao
territ6rio". Eles traduzem lTIudan'Sasnas formas de orga-
niza'Sao social e, tambem, na evolu'Sao da realidade e dos
paradigmas do desenvolvimento, que 0 Brasil conheceu
nestes ultimos vinte anos, como: a nega'Sao total do tra-
dicional como atrasado, a forma'Sao para moderniza'Sao
tecnica competitiva e a revaloriza'Saodos saberes para cons-
tru'Sao de territ6rios espeefficos em fun'Sao dos recursos
disponfveis. Vale salientar que isso representou a margi-
naliza'Sao, a integra'Sao economica e 0 desenvolvimento
sustentavel.

Nesta evolu'Sao do en(oque de aprendizagem coletiva
e de organiza'Sao, qual foi 0 pape! que 0 projeto desem-
penhou e procurou manter ao longo da sua existencia?
Quais foram as influencias reefprocas entre a interven'Sao
e a evolu'Sao da sociedade de Massaroca? Como se opera-
ram os ajustes entre a din arnica social interna e os inter-
venientes exteriores? Sao estas, entre outras, as questoes
que se pretende responder neste artigo. Para tanto, apre-
senta-se, a seguir, 0 contexto institucional do projeto, a
realidade das comunidades e das associa'Soes no infeio do
projeto, as a'S0es do projeto numa primeira fase, as difi-
culdades desta fase de investim ento e de constru'Sao e, fi-
nalmente, os novos rumos dados as a'S0es.

o intuito e retratar aspectos de uma realidade que evo-
luiu e continua evoluindo rapidamente, no ritmo das
transforma'Soes recentes que vem ocorrendo no Nordeste.
Espera-se que uma reflexao proveniente desta experien-
cia antiga proporcione subsfdios te6ricos e praticas para 0
debate sobr,f 0 futuro da agricultura familiar e sobre os
meios e formas de interven'S0es necessarias para a sua con-
solida'Sao.

1 A Embrapa participou atraves do s}'u Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Semi-Arido (CPAT-
SA), atualmente, Embrapa Semi-Arido. A Emater-BA deu origem it atual Empresa Baiana de Desen-
volvimento Agropecuario (EBDA).
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2.0 CONTEXTO 1NST1TUC10NAL

A experiencia de Massaroca foi conduzida a partir de
urn contrato de coopera~ao entre 0 Cirad-Sar e a Embra-
pa Semi-Arido. Este Centro de pesquisa, criado em 1975,
tinha entr seus objetivos a gera~ao e a difusao das tecni-
cas e tecnologias agronomicas necessarias ao desenvolvi-
mento e a moderniza<;ao dos estabelecimentos agricolas do
tropico semi-arido do Nordeste brasileiro.

Depois de uma fase de pesquisa em esta~ao (1974-
1980), calcada na gera<;aoe na adapta<;aode algumas tec-
nologias trazidas de outras zonas aridas (forragens, bar-
ragem subterranea, cisternas, entre outras), 0 Centro se
deteve a difundir tecnologias no meio real. 0 publico alvo,
no quadro do Projeto Sertanejo, era os pequenos produ-
tores do Nordeste.

Para atingir este objetivo, urn programa de pesquisa em
meio real foi lan~ado na regiao em torno do municfpio de
Ouricuri, no oeste do estado de Pernambuco, a 200 km
de Petrolina. Esta regiao de estudo, com uma superflcie
de 8.500 km2, foi escolhida devido a diversidade das situ-
a~5es agroecologicas que comportava e por ser considera-
da como uma regra representativa do conjunto do semi-
arido nordestino (Kilian, 1980; Mantovani et al., 1986).

Urn trabalho minucioso de identifica~ao dos recur-
sos naturais e dos sistemas de produ~ao realizou-se ene
tre 1980 e 1986. Este trabalho tinha como finalidade
caracterizar as diversidades ecologicas e sociais da re-
giao. Seis propriedades foram escolhidas para uma in-
terven~ao tecnicil denominada "Sistema Integra.do de
Produ~ao", cujo objetivo era de resolver os problemas
dessas propriedades. .

A experiencia, que come~ou em 1984, teve sua a pri-
meira avalia~ao tn~s anos depois. Tonneau (1987) apon-
tou uma serie de dificuldades:.
• a escolha das tecnicas limitou-se aos domfriios das com-

petencias dos pesquisadores da Embrapa Semi-Arido e
nao atendiam ao conjunto das necessidades dos produ-
tores;

• as tecnologias tinham sido elaboradas na esta~ao expe-
rimental, em condi~5es ideais, e eram marcadas por uma
vontade de transforma~ao e de moderniza~ao;

• a adapta~ao consistia em recriar, artificialmente, estas
condi~5es 6timas por uma inje~ao significativa de capi-
tal, incompatfvel com as condi~5es das polfticas ~grari-
as existentes;

• Apesar de alguns sucessos tecnicos, a difusao ficava li-
mitada.

As conclus5es da avalia~ao apontam para a necessida-
de de elaborar uma proposta mais ambiciosa, envolvendo
a associa~ao dos produtores na defini~ao de inova~5es para
modificar 0 ambiente institucional e social necessario a
ado~ao das tecnologias. Esta proposi~ao encontrou a ade-
saDda Emater-BA, que manifestava a vontade de renovar
os seus metodos de interven~ao devido a complexidade, a
diversidade das situa~oes de interven~ao e a ausencia de
Qoliticas ag,rarias bem. defm.i.das.

As tres institui~5es (Embrapa Semi-Arido, Emater-BA
e Cirad) decidiram associar-se numa opera~ao-piloto no
distrito de Massaroca. A zona foi escolhida em fun~ao de
urn trabalho, que a Emater-BA realizava naquela locali-
dade, de apoio a constitui~ao de associa~oes nas comuni-
dades rurais.

A partir de 1987; as diferentes institui~5es mobilizaram
uma equipe de tres tecnicos, engajados efetivamente na
opera~ao. Esta equipe foi complementada por outros tec-
nicos, deacordo com' as competencias especfficas que os
trabalhos requeriam. A primeira fase desses trabalhos de-
dicou-se a urn diagnostico que permitiu caracterizar as
dinamicas agrarias.

3.1. LIMITA<;6ES E POTE CIALIDADES DOS SISTEMAS
DE PRODU<;AO

o distrito de Massaroca esta situado no sertao baiano,
a 70 km da cidade de Juazeiro-BA, uma das cidades mais
antigas do interior do Nordeste, localizada em pieno po-
Ifgono das secas. As secas saD a tradu~ao dos fenomenos
climaticos, mas, tambem, de crises sociais e polfticas.

Como todo 0 sertao, 0 distrito de Massaroca foi colo-
nizado em decorrencia da pecuaria. Grandes latimndios
ocupavam 0 espa~o. A crise das economias a~ucareira nor-
destina e mineradora no Estado das Minas Gerais redu-
ziu a demanda em boi de tra~ao a demand a de carne. Em
conseqilencia, minguaram as possibilidades de investimen-
tos na atividade pecuaria que predominava em todo 0 in-
terior nordestino, principal mente, na regiao de influencia
do rio Sao Francisco. Isso ocasionou 0 desaparecimento,
a partir de 1850,de urn expressivo numero de grandes pro-
priedades de pecuaria extensiva.

Os vaqueiros das antigas fazendas de gada se instala-
ram nos espa~os vazios deixados por elas. E interessante
ressaltar que as comunidades atuais ainda carregam os
nomes dessas antigas fazendas: Fazenda Lagoinha, Fazen-



Aprendizagem coletiva e desenvolvimento da Agricultura familiar no sertao da Bahia 91
da Cip6, etc. 0 distrito de Massaroca e fruto desse pro-
cesso de regressao da economia regional, que esta intima-
mente associado ao decifnio economico da cidade de Jua-
zeiro. POUC,Q a pouco, Massaroca entrou numa economia

_ de auto-subsistencia, baseada na pecuaria de pequeno
porte e numa agricultura de subsistencia.

No decorrer dos anos, a populacsao em crescimento
se instalou na regiao em regime de autarquia. A ativi-
dade principal passou a ser a criacsao de caprinos, que
foi possibilitada pela existencia de vastas zonas de ve-
getacsao de propriedade comunitaria: os fundos de pas-
to. Os filhos, normalmente numerosos, reproduzem, de
modo identico, os sistemas de producsao praticados pe-
los pais. 0 rebanho aumentou proporcionalmente a
populacsao humana ate quando os recursos naturais dis-
ponfveis permitiram. Quando estes recursos se tornaram
insuficientes, iniciou-se os tempos de crises, da migra-
CSaopara Sao Paulo e da descapitalizacsao que leva par-
te da populacsao a miseria. 0 sertao, em geral, e Mas-
saroca, em particular, tornam-se urn reservat6rio de
mao-de-obra.

A migracsao teve conseqiiencias importantes:
• 0 contato com novas realidades se traduz numa vonta-

de de "mudar as coisas";
• Urn fluxo monetario rega a regiao. De volta a sua terra

natal, os homens se casam, adquirem propriedades e
investem. Os primeiros retornos coincidem com a ex-
pansao do uso do arame farpado na construcsao de cer-
cas. Urn po~co mais tarde, as culturas forrageiras pere-
nes como algaroba (Prosopis juliflora) e capim buffel
(Cenchrus ciliaris) se difundem. 0 mesmo ocorre com a
palma forrageira (Opuntia sp.), que foi introduzida na
regiao nos anos 50.
As economias acumuladas em Sao Paulo, com 0 tra-

balho na construcsao civil, sao usadas para a compra de
terras, de anima~s e do arame farpado. Cercar, desmatar e
plantar forragem sao as acsoescentrais do processo de ca-
pitalizacsao. Ate que a propriedade ficasse con solidada,
com uma reserva forrageira importante, a estrategia do
agricultor estava sujeita ao fracasso caso a seca se prolon-
gasse. Neste casa, a descapitalizacsao era quase inevitavel:
seja pela descapitalizacsao monetaria, seja pela reducsao do
rebanho e dos recursos forrageiros.

A dificuldade deste processo de capitalizacsao se tra-
dU:liu diretamente na tipologia dgs produtores, que esta
ligada ao cicio de vida dos mesmos e de suas famflias.
Os produtores mais capitalizados, normalmente, sao
aqueles de idade media, que dispoem de mao-de-obra

familiar. Mas, vale salientar que 0 capital disponfvel
quase sempre nao e suficiente para transmitir aos filhos,
que devem, a cad a geracsao, retomar 0 processo de ca-
pitalizacsao.

A seca de 1979 teve como conseqiiencia a descapitali-
zacsaoda maioria das propriedades. Para os produtores que
tinham conseguido comprar terras e animais, faltava-lhes
o dinheiro para a infra-estrutura: cercas e aguadas, entre
outras.

3.2. ORGANIZA<;:AO E POL!TICA PUBLICA
Retornar novamente para Sao Paulo em busca de opor-

tunidades de emprego ou aproveitar as ajudas governa-
mentais no Nordeste depois da seca eram 0 grande dile-
ma da maioria dos agricultores? A igreja e as comunidades
eciesiais de base e a recente intervencsao da Emater-BA ti-
nham estimulado os primeiros movimentos de organiza-
CSaodos produtores. Nove associacsoes foram criadas no
distrito de Massaroca entre 1982 e 1985. A criacsaodas as-
sociacsoes de produtores dotou as comunidades de uma
estrutura legal de representacsao. Fato que permitiu 0 aces-
so ao financiamento de equipamentos coletivos e indivi-
duais, viabilizados pelos programas de auxflio ou de de-
senvolvimento do govern~ federal. 0 principal deles foi 0

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP),
financiado pelo Banco Mundial e implementado pela Su-
dene.

Apesar de todas as dificuldades, 0 projeto era inova-
dor. Propunha-se a apoiar diretamente as associacsoes e
os produtores, com 0 objetivo de consolidar as estrutu-
ras comunitarias e as propriedades, financiando, prin-
cipalmente, aguadas, cercas e forragens. 0 PAPP pre-
tendia, tambem, inovar no domfnio dos metodos e
instrumentos de intervencsao. Fazia, implicitamente,
referencias as teorias de Farming Systems, Pesquisa-De-
senvolvimento e participacsao popular. A grande dificul-
dade era a implementacsao destas orientacsoes por inter-
medio de tecnicos que desconheciam, quase totalmente ,
esses princfpios e metodos. No quadro do Programa, a
Embrapa Semi-Arido ficou responsavel pelo apoio me-
todo16gico as diferentes instituicsoes dos sistemas esta-
duais de pe;quisa e de extensao rural da regiao. Nesta
perspectiva, Massaroca foi concebida, tambem, como
urn local de producsao de referencias, contribuindo para
a divulgacsao e formacsao metodo16gica dos tecnicos des-
tas instituicsoes.
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4.1. As ESTRATEGIAS
Para consolidar as associa~6es, os tecnicos das institui-

~6es envolvidas na regiao de Massaroca procuravam "con-
tratualizar" as rela~6es entre as comunidades, os municf-
pios, 0 Estado e os seus orgaos, num plano de longo prazo,
que traduziria perspectivas e a~6es prospectivas de desen-
volvimento.

Pretendia-se, tambem, "quebrar" as antigas rela~6es de
c1ientelismo, tfpicas das praticas polfticas adotadas na re-
giao nordestina. As ajudas obtidas deviam ser colocadas a
servi~o do desenvolvjmento economico da regiao. A fina-
lidade principal era evitar na medida do possfvel, a repe-
ti~ao de projetos comunitarios restritos aos aspectos soci-
ais (saude, educa~ao, infra-estruturas). Os objetivos eram
duplos: 0 reconhecimento das dinamicas camponesas pelo
Estado (sob as suas diversas formas) e a negocia~ao com
os seus servi~os. A rela~ao com 0 Estado e a sua estrutura
de apoio ao desenvolvimento agropecuario era 0 centro das
a~6es e de atua~ao que se pretendia.

Para aplicar estas orienta~6es, foi escolhida uma abor-
dagem de desenvolvimento, inspirada nas experiencias
francesas de planejamento local (Monet, 1976). A produ-
~ao de informa~ao e a sua difusao estavam no centro da
estrategia e deviam favorecer os processos de aprendiza-
gem individuais e coletivos. Foram, portanto, estes prin-
cfpios que nortearam a primeira fase de elabora~ao do pro-
jeto (1987-89).

As eta pas da elabora~ao e da realiza~ao desse projeto
foram bem definidas: diagnostico; elabora~ao de urn pro-
grama de trabalho por meio de grupos de interesses; ex-
perimenta~ao e difusao de inova~6es; acompanhamento e
avalia~ao.

4.2.0 DIAGNOSTICO PARTICIPATNO
o diagnostico foi rapido e baseou-se na sistematiza~ao

dos conhecimentos dos produtores e das observa~6es dos
tecnicos, apoiando-se naanalise do discurso do agricul-
tor, na sua visao e percep~ao da realidade. 0 campo de
estudo contemplou 0 conjunto da popula~ao e das suas
atividades (a organiza~ao social, 0 meio natural, as uni-
dades de produ~ao, as rela~6es com 0 exterior, etc.). Os
principais resultados do diagnostico foram:
• Urn zoneamento da area de atua~ao (uso e voca~ao

dos solos). A analise geo-ambiental foi experimenta-
da pela primeira vez em Massaroca como instrumento
metodologico a servi~o do planejamento e da exten-

sao rural (Riche e Tonneau, 1989);
• Uma caracteriza~ao dos diferentes tipos de produtores

(tipologia);
• Uma hierarquiza~ao dos problemas em fun~ao da di-

versidade dos meios ffsico e social, em particular das
"estrategias de a~ao" diferenciadas segundo as zonas e
os tipos de produtores.

4.3. Os GRUPOS DE INTERESSE
o grupo de interesse constitui uma estrutura de dialo-

go entre produtores, agentes de desenvolvimento e pesqui-
sadores, acerca dos problemas identificados pelo diagnos-
tico. Para isso, varios grupos foram criados para forrnar os
polos de discussao, de intercambio e de experimenta~ao
em condi~6es reais. Os grupos de interesse tinharn como
tarefas:
• a elabora~ao de urn plano de interven~ao, rnobilizando

os recursos materiais e humanos a part ir de urn proble-
ma identificado;

• 0 acompanhamento da execu~ao das a~6es programa-
das, assim como a participa~ao na avalia~ao e defini~ao
das modifica~6es necessarias;

• a difusao da informa~ao coletada e dos resultados do
grupo para 0 conjunto dos membros da comunidade ou
da organiza~ao local.

4.4.0 PRO/ETa GLOBAL DE DESENVOLVIME TO
OS temas discutidos nos diversos grupos de interesse

resultaram na e1abora~aode urn projeto de desenvolvimen-
to global, cujas linhas centrais foram a cria~ao e a valida-
~ao de inova~6es tecnicas, economicas e organizacionais.
Este projeto, sistematizado pela interven~ao, foi discuti-
do pelo conjunto da comunidade e dos parceiros externos.
o projeto definiu as prioridades de trabalho e de financi-
amento, assim como a reparti~ao dos papeis e das tarefas
entre os diferentes atores. Em particular, formalizou a de-
manda dos produtores em rela~ao a assistencia tecnica.
Essa discussao permitiu, tambem, a harmoniza~ao das
a~6es dos diversos grupos de interesse e das institui~oes
envolvidas.

o projeto definitivo foi organizado em quatros eixos.
o primeiro eixo tinha como objetivo favorecer a trans-

formaftia do espafo. Para isso, previa;-
• realizar investimentos hfdricos para cobrir as necessida-

des de agua tanto da popula~ao como dos animais. A
aloca~ao destes investimentos devia permitir urn melhor
aproveitamento dos pastos;

• garantir a titula~ao individual e coletiva das terras;
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• facilitar a instala«ao dos jovens, mobilizando ajudas es-

pecfficas;
• favorecer 0 processo de "cercar 0 espa«o" (financiamento

para arame e diminui«ao dos custos).
o segundo <;~xorelacionava-se ao aumento da produti-

vidade dos sistemas tecnicos agrfcolas (variedades mais re-
sistentes a seca, itinerarios tecnicos do tipo "dryfarming"
e irriga«ao, entre outros) e pecuarios (manejo sanitario e
alimentar do rebanho, manejo dos pastos etc.). Os objeti-
vos do terceiro eixo por sua vez eram diversificar as ativi-
dades (apicultura, avicultura, artesanato, entre outras) e
valon·zar os produtos pela comercializa«ao· direta. Final-
mente, 0 quarto eixo, "condufiio e manejo do projeto", pre-
tendia desenvolver a capacidade dos agricultores de deci-
dir 0 seu futuro. Foi previsto, inclusive, urn dispositivo de
monitoramento e de apoio as instancias de decisao.

As a«oes do primeiro eixo, por sua vez, eram bem defi-
nidas, no entanto, as solu«oes exigiam, sobretudo, finan-
ciamento. Para os demais eixos, as a«oes eram mais difi-
ceis e as solu«oes eram do domfnio da pesquisa tecnica ou
institucional.

5.1. EXPERlMENTA<;:Ao E ORGANIZA<;:Ao
Numa primeira fase do projeto, a maior parte das ati-

vida des, foi consagrada as experimenta«oes tecnicas que
objetivavam assegurar as atividades de pecuaria e criar
p610s agrfcolas intensivos (pequena irriga«ao, por exem-
plo). Esta orienta«ao "experimental" nao deve surpreen-
der: a reflexao em torno da inova«ao tecnica era 0 enfo-
que principal do projeto conduzido por uma institui«ao
de pesquisa.

A partir destas experimenta«oes se pretendia desenvol-
ver urn processo global de desenvolvimento que tratasse
de questoes tecnicas, sociais, financeiras e organizacionais.
Assim, urn sistema de credito, manejado pelo Comite dos
agricultores, permitiu financiar a instala«ao de superficies
forrageiras. A experimenta«ao era percebida como urn pro-
cesso de aprendizagem que visava contribuir para a auto-
nomia dos agricultores a partir de uma complexifica«ao
progressiva dos trabalhos.

As propostas tecnicas identificadas pelos gr.upos de in-
teresse foram as mais variadas. De Choudens (1992) le-
vantou 24 inova«oes tecnicas experimentadas no distrito
de Massaroca: manejo animal (farmacia veterinaria, pas-
tagem rotativa, cerca eletrica); agricultura de sequeiro (va-

riedades de milho, feijao e melancia; uso de adubos); no-
vas especies ou variedades forrageiras (guandu: Cajanus
cajan; leucena: Leucaena leucocephala; capim buffel: Cen-
chrus ciliaris; palma forrageira: Opuntia sp.); tecnicas de
alimenta«ao animal (feno, mineraliza«ao, raspa de man-
dioca); tecnicas de irriga«ao com energia e61ica (cata-ven-
to) e hortifruticultura. Segundo a avalia«ao de De Chou-
dens (1992), a ado«ao das propostas foi diferenciada. As
tecnologias que demonstraram eficiencia, ou seja, podiam
se integrar na 16gica dominante de ocupa«ao do espa«o,
foram aceitas e mobilizaram os agricultores.

As hip6teses do trabalho foram confirmadas na pri-
meira avalia«ao realizada em 1992. Segundo De Chou-
dens (1992), a organiza«ao das comunidades e, neste
momento, 0 resultado mais importante do projeto. Os
sistemas de produ«ao mais eficientes estao nas comu-
nidades mais dinamicas, em que a circula«ao da infor-
ma«ao foi maior. Os inqueritos de opiniao nas comu-
nidades indicam que 75 % dos produtores tinham uma
opiniao positiva a respeito das suas associa«oes.

A principal manifesta«ao deste sucesso organizacional
foi a cria«ao do Comite de Massaroca. Esta cria«ao foi mo-
tivada por uma viagem de intercambio de alguns diri-
gentes das associa«oes comunitarias a Fran«a, cuja final i-
dade era visitar os agricultores da regiao de Montpellier,
organizados no seio do Comite des Hautes Garrigues. Ao
retornarem da viagem, 0 Comite das Associa«oes Agropas-
toris de Massaroca (CAAM) e criado. 0 objetivo desse
comite e 0 de conjugar esfor«os das nove comunidades
para implementar uma serie de projetos de desenvolvimen-
to de interesse global para a popula«ao da localidade, tanto
do ponto de vista da produ«ao agropecuaria, como dos
aspectos s6cio-economicos.

o Comite teve a sua primeira atua«ao ligada ao proje-
to de credito rural. Esta experiencia foi possfvel gra«as a
obten«ao, junto a Coopera«ao Francesa, de urn fundo fi-
nanceiro rotativo. Em seguida, a divulga«ao da experien-
cia de Pesquisa e Desenvolvimento, feita pelos 6rgaos de '-
assistencia tecnica e de pesquisa, trouxe uma emissora de
televisao nacional - a Rede Globo - a Massaroca, mos-
trando para todo 0 pafs, por meio do programa "Globo
Rural", a experiencia do Comite. Isso refor«ou a sua "Ie-
gitimidade" em"nfvel regional.

Este auge de reconhecimento coincidiu, tambem,
com urn momenta de inflexao que daria infcio a urn
perfodo de fraca atividade. A partir de 1991, as nove
associa«oes comunitarias entraram, de certo modo, num
perfodp de latencia, para nao dizer de regressao. Diver-



94 Jean-Philippe Tonneau e Pedro Carlos Gama da Silva

sas causas foram identificadas para explicar esse proble-
ma. A centralizac;ao das decisoes, das ac;oes e das infor-
mac;oes, que diziam respeito ao Comite, foi a mais in-
vocada. Houve, segundo muitos s6cios, uma falta de
circulac;ao da informac;ao do Comite para as associa-
c;oes, e no interior dessas mesmas associac;oes. As difi-
culdades de financiamento aparecem, neste momento,
com 0 fim dos financiamentos comunitarios do PAPP
e com 0 sistema de financiamento do Comite, que pas-
sou por problemas de gestao do fundo rotativo.

Enfim, depois de quatro anos de trabalho, as insti-
tuic;oes ficaram preocupadas com as condic;oes de difu-
sap geografica dos resultados. De fato, houve uma reo-
rientac;ao que afastou a equipe tecnica de Massaroca,
mas inspirou experiencias pioneiras na regiao, como 0

Zoneamento Agroecol6gico do Nordeste (Silva et al.,
1992); a Unidade de Planejamento Agropecuario Mu-
nicipal de Juazeiro (Santana et al., 1994; Tonneau,
1994) e a U nidade Regional de Capacitac;ao e Apoio ao
Desenvolvimento Rural do Nordeste - URCA Nordes-
te (Caron, 1998; URCA~NE, 1994; Silva et al., 1995).

No mesmo perfodo, entre 1991 e 1992,0 projeto Mas-
saroca passou por urn processo de avaliac;ao externa (De
Choudens, 1992). Tratava-se de verificar a coerencia dos
metodos e dos resultados em re!ac;ao aos objetivos iniciais
do Projeto Global de Desenvolvimento e, eventual mente,
de proceder as reorientac;oes em func;ao de evoluc;oes es-
pecfficas, erros ou mudanc;as de contexto. Neste perfodo,
foram desenvolvidos varios estudos para entender me!hor
as dificuldades dos processos como: os estudos da trajet6-
ria de desenvolvimento do distrito de Massaroca (Sabou-
rin et al., 1996); 0 estudo sobre os sistemas de conheci-
mento local (Sabourin e Tonneau, 1998) e sobre as cadeias
produtivas (Sautier et al., 1998). Apesar do interesse uni-
versitario, estes estudos nao resolveram 0 problema prin-
cipal: 0 enfraquecimento do Comite.

5.2. ANlMA~AO E GESTAO
Depois de dois anos de desestfmulo, 0 trabalho de ani-

mac;ao foi retomado. Uma serie de fatores contribuiu para
isso: os parceiros mudaram; a cooperac;ao descentraliza-
da com os agricultores franceses do Comite des Hautes
Garrigues comec;ou em 1987 e viagens permitiram trocas
de experiencias que culminaram na criac;ao.de uma explo-
rac;ao agrfcola nas zonas irrigadas, em 1992. Esta explo-
rac;ao agrfcola tinha dois objetivos. 0 primeiro era peda-
g6gico: formac;ao dos jovens em tecnicas de irrigac;ao. 0
·segundo era financeiro os lucros obtidos com os investi-

mentos realizados pe!os fundos de origens privada e pu-
blica; 0 apoio tecnico dos agricultores franceses e 0 mer-
cado financeiro, sap reinvestidos nas comunidades. Trans-
portes e escolas passaram a ser financiados com essas
rendas e uma parte era consagrada a retomada do proces-
so de ariimac;ao da organizac;ao dos agricultores. Uma as-
sociac;ao, a Associac;ao de Desenvolvimento e Ac;aoComu-
nitaria do Vale do Sao Francisco - Adac, passa a ser
responsave! por esta animac;ao.

As prioridades desta animac;ao eram identificadas em
termos de apoio a dinamica associativa, de capacitac;ao
profissional, de autonomizac;ao das organizac;oes locais
.e de reforc;o da capacidade de planejamento. Contras-
tando 0 nao funcionamento das regras adotadas com 0

entusiasmo do processo de organizac;ao dos an os 1987-
90, havia uma forte tentativa entre os tecnicos de ofe-
recer "novas regras", "soluc;oes pre-fabricadas" ou, em
outras palavras, receitas que se constituam em: urn re-
gulamento para 0 Comite; cursos de associativismo;
planilhas e calendarios para 0 ressarcimento do credi-
to; plano de experimentac;ao etc. Felizmente, 0 espfrito
do Projeto Global de Desenvolvimento continuava pre-
sente. E, apesar das magoas recfprocas entre agriculto-
res e tecnicos, todos permitiriam 0 dialogo com 0 in-
tuito de criarem juntos respostas para ve!hos e novos
problemas.

Foi experimentado urn sistema de planejamento parti-
cipativo, baseado na atualizac;ao do diagn6stico das comu-
nidades. Os mesmos princfpios metodol6gicos adotados,
des de 0 infcio do projeto, foram aplicados: a analise da si-
tuac;ao e das necessidades; a restituic;ao; a identificac;ao/
hierarquizac;ao de problemas e soluc;oes; a formulac;ao de
urn plano local e, por fim, a reorganizac;ao da associac;ao
para executar 0 plano.

o processo foi implementado, essencialmente, a partir
de assembleias em que eram convidados os membros da
comunidade, s6cios ou nao da associac;ao. Geralmente,
eram necessarias, pe!o men os, tres assembleias ou sessoes:
uma para a restituic;ao dos resultados da atualizac;ao do
diagn6stico e do levantamento de necessidades; outra para
a discussao dos problemas, hierarquizac;ao e procura de
soluc;6es ou propostas e, por fim, uma ou varias reunifies
para transformar as propostas em pianos operacionais.
Nesta ~portunidade, era lanc;ada uma discussao sobre 0

pape! e a responsabilidade da associac;ao na execuc;ao dos
pianos e projetos.

o processo proporcionou uma conscientizac;ao a res-
peito da importancia do acesso a informac;ao, assim como,
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de sua circula"ao. Houve consequencias na cobran"a das
diretorias, inclusive do Comite. A nomea"ao de novos de-
legados da comunidade neste comite foi urn outro resul-
tado.

Durante esse processo de defini"ao de responsabilidades
e de emancipa"ao da organiza"ao local, houve urn melhor
entendimento das rela"oes entre tecnicos (Pesquisa e De-
senvolvimento) e produtores e inclusive urn esclarecimento
das fun"oes, do papel e dos limites de cada indivfduo.

5.3. UMA NOVA PROGRAMA<;:AO
A partir de 1994-95, os grupos de interesse reaparece-

ram em Massaroca na f?rma de comissao, assim como, a
retomada da reflexao sobre 0 futuro. Houve, ao mesmo
tempo, uma dinamica de abertura tematica para outros
aspectos do desenvolvimento rural (saude, educa"ao, ges-
tao) e urn processo de institucionaliza"ao da maioria das
atividades das organiza"oes, em particular do CAAM.

Quatro comissoes foram criadas: credito, lote irrigado,
educa"ao e equipamentos coletivos (caminhao, trator, etc.).
Vma comissao de produ"ao agropecuaria nao foi criada
ainda, tendo as suas fun"oes assumidas pela dire"ao do
Comite. 0 referido comite motivou novas atividades tec-
nicas para as quais solicitou 0 apoio da pesquisa e da ex-

.tensao. Houve, assim, urn trabalho sobre a valoriza"ao
economica da pecuaria (carne, couro e peles) e tambem
sobre a pequena irriga"ao a partir de po"os com motores
eletricos e cata-ventos, que propiciou a valoriza"ao da
melancia e do leite.

Paralelamente a estas atividades, a cria"ao da Esco-
la de Massaroca foi,decisiva como suporte de anima"ao.
A escola foi concebida como urn Centro de Educa"ao
Popular Integrada e tornou se, rapidamente, urn m.eio
privilegiado de realiza"ao de novas atividades. Ofere-
ceu aos jovens, em primeiro lugar, oportunidades de
educa"ao, (assegurando-lhes completar a sua escolari-
za"ao prima ria nos locais de residencia por urn custo
baixo, continuando a trabalhar na explora"ao agrfcola
da famflia). As a"oes de forma"ao profissional ou per-
manente permitiram a alguns jovens adquirir novas
qualifica"oes (agricultura, artesanato, servi"os, gestao,
entre outras) e permanecer na regiao com novas ocu-
pa"oes (artesao do couro, mednico, queijeiro etc.). No
entanto, foram as mulheres que, sobretudo, investiram
e ocuparam este espa"o de educa"ao. Primeiro, pediram
cursos de forma"ao em materia de artesanato e decora-
"ao (ceramica, pintura sobre vidro e sobre tecidos, cu-
linaria, ~~c.). Estes cursos, desprezados pelos conjuges,

proporcionaram reunioes entre elas com urn estatuto
novo, sem 0 controle dos homens, mas com 0 apoio dos
tecnicos e educadores do centro de forma"ao.

o trabalho das comissoes, a qualidade da equipe pe-
dag6gica e 0 dinheiro proveniente do lote irrigado tra-
duziram-se em urn novo dinamismo. As comunidades
refor"aram os la"os internos e mobilizaram mais recur-
sos externos. Posteriormente, a eletrifica"ao modificou
a vida cotidiana. 0 sucesso social e indiscutfvel, mas as
melhorias foram, sobretudo, ligadas as transferencias
publicas coletivas (projetos sociais do governo) e indi-
viduais (essencialmente a aposentadoria). Em contra-
partida 0 desempenho economico foi menos evidente.
E importante salientar que a avalia"ao do projeto deve
ser feita considerando estes dois pontos.

Medir os resultados e impactos do projeto de Mas-
saroca e urn exerefcio diffcil, devido a complexidade e
a heterogeneidade das a"oes efetuadas. Como medir e
diferenciar 0 que esta relaci.onado as grandes evolu"oes
econ6micas, aos dinamismos agrarios e as a"oes do pro-
jeto, sobretudo, no Brasil do fim dos an os 80, onde a
infla"ao atingia 150% por mes?

As condi"oes de vida das famflias melhoraram; os re-
cursos hfdricos aumentaram; a eletricidade se difundiu; as
casas foram renovadas ou aumentadas; a educa"ao e os
cuidados de saude apresentaram mais exitos. Poucas ou
nenhuma destas modifica"oes foi constatada nas comuni-
dades nao abrangidas pelo projeto. 0 reconhecimento dos
produtores <;omofor"a polftica progrediu. Os produtores
souberam influenciar as a"oes desenvolvidas na regiao,
tornando-se mais habeis para mobilizar fundos e ajudas
diversas. A organiza"ao dos produtores e 0 acesso a infor-
ma"ao foram determinantes nesse processo devido ao in-
teresse e a importancia de espa"os para 0 dialogo confir-
maram-se.

Na sua primeira fase, 0 projeto centrou-se na apropri-
'a"ao dos recursos naturais pelo movimento de constru"ao
de cercas e de i~planta"ao de forragem. A estrategia era
bem identificada e antiga . 0 projeto proporcionou a ala-
vancagem desse processo: difundiu as solu"oes tecnicas e <

garantiu os meios financeiros necessarios. Entre 1987 e
1992, a superffcie cercada duplicou.

o processo de fechamento do espa"o exacerbou as di-
feren"as sociais e foi bastante seletivo. Comparando as es-
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truturas de produc;ao entre 1987 e 1992, De Choudens
(1992) demonstrou que a diferenciac;ao dependeu, por urn
lado, da disponibilidade financeira e da forc;a de trabalho
na estrutura familiar de origem, que permitem as toma-
das de risco e, por outro lado, do grau de adesao ao pro-
jeto. Os grandes produtores mobilizaram e monopoliza-
ram os meios de produc;ao, a terra e 0 credito concedido
aos que podem pagar independentemente dos riscos. A
logica do banqueiro foi adotada normalmente pe!os res-
ponsaveis da gestao do fundo de credito. Os lfderes foram
favorecidos pe!os projetos. Os atores mais fracos, menos
habituados a pensar 0 seu espac;o para transforma-lo fica-
rao marginalizados.

Gradualmente, foram instaladas as leis da competitivi-
dade e da exclusao. As comunidades ficaram divididas
entre dois objetivos contraditorios: a procura da competi-
tividade necessaria para 0 desenvolvimento economico e
a vontade de urn desenvolvimento controlado. 0 dialogo
social tornou-se diffeil. Num primeiro momento, 0 proje-
to nao conseguiu encontrar proposic;oes alternativas para
a estrategia de apropriac;ao do espac;o. A diversificac;ao eco-
nomica nao foi pOSSIVe!e, por fim, as experimentac;oes com
irrigac;ao e apicultura, entre outras, nao tiveram sucesso.

Foi pe!a retomada da animac;ao, da discussao e do di-
alogo com todos os agricultores que se possibilitou a cria-

.c;aode novos campos de atividades economicas e tambem
culturais. Este resultado tornou-se POSSIVe!,tambem, por-
que os recursos nao faltaram e a aposentadoria corrigiu,
de maneira durave!, as distorc;oes economicas ligadas a
competitividade.

. Dois eixos de avaliac;ao parecem impor-se. 0 primeiro
refere-se a evoluc;ao do que pode ser chamado de proces-
so interno: como reagem as comunidades em resposta ao
desafio da integrac;ao? Como evoluem as regras e os ha-
bitos sociais de solidariedade, circulac;ao da informac;ao e
tomada de decisao? A experiencia em Massaroca teve re-
sultados positivos. A partir de uma pedagogia do "desen-
volvimento", permitiu-se aos produtores 0 acesso a infor-
mac;oes que confrontaram e afirmaram as suas estrategias
de integrac;ao ao mercado. De Choudens (1992) mostrou

a re!ac;ao direta existente entre 0 aces so a informac;ao, ao
dinamismo e a me!horia da situac;ao social. A importan-
cia das redes de proximidade e os sistemas de conhecimen-
to, referente a divulgac;ao das inovac;oes foi confirmada.

o processo de desenvolvimento, tambem, contribuiu
para a organizac;ao dos produtores e alterou, localmen-
te, as re!ac;oes tradicionais de depend en cia. As institui-
c;oes e os servic;os publicos evolulram e passaram a con-
siderar as necessidades e os desejos das populac;6es
locais. Entretanto, esse processo aumentou as diferen-
c;as sociais. A escolha inicial da integrac;ao ao mercado
reduziu as possibilidades de autonomia2• E necessario
que as formas de animac;ao sejam reexaminadas. Pois
a cumplicidade entre os Ifderes e a intervenc;ao pode ser
perigosa e 0 dinamismo, comprometido. Isso porque 0

processo nao pode ser confiscado pe!os Ifderes e tecni-
cos e 0 pape! da intervenc;ao e garantir os questiona-
mentos necessarios para dinamizar as redes e evitar as
ordens estabe!ecidas.

Perante esta necessidade de animac;ao permanente, as
instituic;oes de Estado apresentavam limitac;oes. Qualquer
que seja a qualidade dos agentes, estes sao prisioneiros das
estrategias das instituic;oes. Nao e por acaso que 0 traba-
lho de animac;ao, na segunda fase, foi realizado por uma
ONG. Pois 0 segundo' eixo de avaliac;ao refere-se ao im-
pacto real de operac;oes voluntarias localizadas e limita-
das no tempo, as quais podem ser constatadas nos gran-
des movimentos da historia. A ac;ao para a mudanc;a social
continua diffeil e a sua avaliac;ao nao e facil.

Esta avaliac;ao oscila, freqiiente e demasiadamente, en-
tre uma visao pessimista e negativa quando com para os
meios dos quais dispoe e os desafios que deve enfrentar e
uma apreciac;ao entusiasta, quando valoriza, as opera~6es
por motivos estrategicos. Mas restam alguns questiona-
mentos: Qual e a representatividade deste tipo de opera-
c;ao em termos tecnicos, economicos, sociais e polfticos?
Qual e a importancia dos acervos de experiencias e como
utiliza-los de maneira eficiente na definic;ao das polfticas
publicas?

Imaginar e construir polfticas de apoio a Agricultura
familiar e, tambem, propiciar a aceitac;ao por outros ato-
res, significa organizar as re!ac;oes economicas, financei-
ras, sociais e polfticas entre organizac;oes camponesas e os
outros atores. Ha necessidade de estruturas de dialogo
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entre os diferentes agentes economicos para elaborar,
acompanhar e avaliar urn plano de desenvolvimento regi-
onal harmonioso. 0 termo harmonioso e, provavelmente,
ingenuo e ut6pico. Subentende a importancia de se con-
siderar as necessidades do conjunto da popula<;ao, conci-
liando 0 curto prazo e 0 longo prazo, os interesses especf-
ficos e gerais. Estas estruturas devem estar, principalmente,
em locais de formula<;ao coletiva dos problemas para que
seja viavel a busca por solu<;oesadequadas. A coordena-
<;aoentre atores diversos (agricultores, industriais, investi-
gadores, agentes de desenvolvimento e insdincias de deci-
soes poHticas) e essencial para construir novos mecanismos
de regula<;ao e tomada de decisoes: a descentraliza<;ao
transforma 0 municfpio local em urn povo municfpio no
qual 0 dialogo entre os diferentes atores sociais e possfvel.

A dinamica de organiza<;ao das comunidades de Mas-
saroca e marcada, sobretudo, pela capacidade de adapta-
<;aodos agricultores a evolu<;aoe a variabilidade das con-
di<;oesde produ<;ao. Portanto, nao e nenhuma surpresa
verificar uma capacidade de adapta<;aosocial frente as im-
portantes mudan<;as institucionais e s6cio-economicas dos
ultimos 30 anos.

A analise dos processos da a<;aocoletiva em Massaroca
permite entender melhor a articula<;ao entre transforma-
<;oessociais, inova<;oestecnicas e 0 contexto institucional,
ou, em outras palavras, a<;aoexterna. As mudan<;as nas
formas organizacionais, observadas em Massaroca, tradu-
zem diversas formas de manejo da transi<;ao entre uma
economia camponesa regulada pela reciprocidade de sis-
temas mistos e uma integrada aos mercados regional e
nacional.

Apesar de dificuldades de acesso as informa<;oes, de
problemas no manejo e na administra<;ao dos projetos ou
de domfnio das regras do mercado, foram obtidos impor-
tantes beneffcios coletivos e individuais por meio da dina-
mica de desenvolvimento local: infra-estrutura de educa-
<;ao,recursos hfdricos, acesso ao credito, assistencia tecnica
e capacita<;ao,dentre outros. Mas 0 maior ganho do pro-
cesso de organiza<;ao foi, seguramente, a aquisi<;ao da ca-
pacidade de construir e implementar projetos individuais
e coletivos, mobilizando informa<;ao, recursos humanos e
financeiros e equipamentos novos.

As experiencias em Massaroca contribuem tambem,
para identificar com precisao os eixos de atua<;aodas ins-

titui<;oesde pesquisa e de desenvolvimento. Opoem-se ao
discurso dominante de muitos poHticos e de diversas ins-
titui<;oesquanto a ausencia, a fraqueza ou a incapacidade
de organiza<;ao dos pequenos produtores do Nordeste,
habitual contraponto para justificar medidas emergenci-
ais contra as secas e para explicar 0 inaceitavel. 0 modelo
de evolu<;ao das formas de organiza<;ao proposto pelos
agricultores de Massaroca oferece urn quadro sobre qual
a<;aopublica poderia apoiar-se para conceber uma assis-
tencia tecnica e financeira mais adaptada ao objetivo de
fortalecer a agricultura familiar. Nesta perspectiva, 0 de-
bate atual sobre a estrategia de desenvolvimento rural pode
ser percebido como uma continuidade do trabalho de
Massaroca.
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