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Esse artigo trata da reestruturac;;ao da agricultura familiar nas comunidades rurais
de Massaroca (Juazeiro-BA)

em decorrencia

do acesso as inovac;;6es e aos recursos,

resultantes da intervenc;;ao das instituiC;;6es de pesquisa e de desenvolvirnento.
reconstituic;;aoda trajetoria de desenvolvirnento local que coloca

0

Ap6s a

quadro geral da evoluc;;ao

agniria da regiao, analisa-se a difusao da informac;;ao e da inovac;;aovia as redes de relac;;6es

apropriac;ao da inovac;ao e dos recursos, assim como as suas consequencias. Os resultados
das opera~6es

de desenvolvimento

local mostram

os beneficios

coletivos

para as

comunidades em termos de representatividade e de acesso aos equipamentos. Evidenciam,
tambem,

uma diferenciac;ao social entre o~ produtores,

diferenciada

estimulada

pela valorizac;ao

da informac;ao e do crectito rural. As tens6es decorrentes

dessa situac;ao

provocaram reac;6es e processos de regulac;ao no seio das comunidades que se manifestam
par formas de apropriac;ao coletiva da inovac;ao e dos investimentos e pela reorientac;ao das
ac;6es dos agentes de desenvolvimento.

Palavras chaves: difusao

de

inovac;6es,

estrategia

dos

produtores,

trajetoria

de

desenvolvimento, apropriac;ao da inovac;ao, Nordeste.

Access to innovation and productive evolution of family farm: the case of
rural communities of Massaroca, Juazeiro-Bahia.

This paper focuses on the productive transformation

of family farming in rural

communities of Massaroca in Northeast of Brazil. It discusses the technical and socioeconomical impact of extension services intervention and the access to innovation and
investments. The local development trajectory, is fIrst reconstituted, showing the evolution
of the agrarian context. The diffusion of information and innovation is analysed through the
inter-personal relationship networks. The study of farmer's strategies enlight the different
mecanisms

for innovation and ressources

appropriation

and their consequencies.

The

results of local development projects show evidence some of some collective benefIts for
rural communities, in terms of ofIcial representativity and access to equipments, but also a
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social differentiation

among

farmers,

due to diversificated

use and valorization

of

information and rural credit. The internal reactions that aroused from that situation led to
the creating

of regulation

processes

within the community, _such as the collective

appropriation, reinterpretation of innovations and investments, or through the reorientation
of extension workers' actions.

difusion

of innovation,

development

trajectory,

farmers

strategies,

innovation appropriation process, Northeast of Brazil

INTRODU<;AO

A partir dos anos 80

as comunidades

rurais do distrito de

Massaroca, localizadas no municipio de Juazeiro-BA (Figura I) entraram
num processo de transforma<;ao estimulado pelo acesso aos financiamentos,
as

inova<;6esI5

desenvolvimento.

e pelo

apoio

das

institui<;6es de

pesquisa

e de

Esse trabalho apresenta uma analise das mudan<;as

tecnicas e s6cio-econ6micas e das suas consequencias na reestrutura<;ao da
produ<;ao agropecuaria.

Considera-se,

em particular,

as respostas dos

produtores em termos de ado<;ao da inova<;ao, de investimentos e de
integra<;ao ao mercado.

A abordagem metodol6gica adotada recorre aos instrumentos de
analise desditos

a seguir, desenvolvidos nas tres partes que compOem

0

trabalho.
A primeira parte situa a dinamica geral do processo de mudan<;as
em Massaroca atraves do estudo da trajet6ria de desenvolvimento. Consiste
em reconstruir

a sucessao das transforma<;Oes tecnicas, econ6micas e

sociais que tern marcado

a evolu<;ao da sociedade rural e as suas

consequencias nos sistemas de produ<;ao (SILVA et al., 1994).
A segunda parte do trabalho e dedicada ao fen6meno da inova<;ao.
Procura-se identificar as formas individuais e coletivas de apropria<;ao dos
conhecimentos e dos recursos, atraves do estudo da circula<;ao da inova<;ao
- e da informa<;ao de urn modo geral - via as redes de proximidade e as
organiza<;Oes formais

(DARRE,

1986).

Da mesma

maneira

que a

reconstitui<;ao da trajet6ria de desenvolvimento permite dar conta, de forma
dinamica,

da evolu<;ao da situa<;ao agraria

trajet6rias

das inova<;Oes caracteriza

conhecimentos,

a difusao e a apropria<;ao dos

das tecnicas e das pniticas entre os agricultores.

contnirio das associa<;Oes formais,
diretamente

local, a identifica<;ao das

apreensiveis.

as redes de proximidade

Ao

nao sao

A sua identifica<;ao passa pela analise das

rela<;Oesinterpessoais de carater profissional, econ6mico ou simplesmente
afetivo, entre os produtores.
Finalmente,

na ultima parte,

sao apresentadas

as rea<;Oes das

comunidades face a essas mudan<;as, em particular as formas de regula<;ao
social e as altemativas
produtivo.

em materia de inova<;ao e de investimento

Como na parte anterior, recorre-se ao estudo das estrategias

dos atores frente as inovayOes, as 16gicas de poder e as tomadas de decisao.
Essas estrategias especfficas (individuais ou coletivas) sao complexas e nao
sao diretamente observaveis.

Porem, traduzem-se por atos e atividades

chamados de pniticas, que constituem fatos concretos suscetiveis de serem
observados'bu mensurados (LANDAIS e DEFFONTAINES,
1.

A

TRAJETORIA

DE

1989).

DESENVOL VIMENTO

DE

MASSAROCA
A partir da identifical;ao dos marcos detenninantes

da hist6ria

agniria local, a reconstituil;ao da trajet6ria de desenvolvirnento

permite

distinguir varias fases no processo de mudanl;as tecnicas e socioecon6micas
dos sistemas de produl;ao de Massaroca (Figura 2).

A crise que se abateu sobre a atividade

criat6ria

do sertiio

nordestino a partir da segunda metade do seculo XVII e que se estendeu no
seculo seguinte, levou

a

divisao das grandes fazendas entre os antigos

meieiros e vaqueiros e ao desenvolvirnento de uma agricultura camponesa
baseada na pecuaria extensiva (FURTADO,

1977; TONNEAU,

1994). A

exploral;ao dos recursos natura is atraves do pastoreio da vegetal;ao natural,
a caatinga, contava com investirnentos lirnitados. A organizal;ao social
camponesa foi construida em tomo das relal;5es de parentesco. No ultimo
quarto de seculo XIX, a construl;ao da estrada de ferro e de uma estal;ao
naquela localidade, contribuiu para a formal;ao do mlcleo habitacional da
sede atual do distrito de Massaroca e para a ligal;ao com a cidade de

J uazeiro e

0

resto do pais.

A constru<;ao da estrada Salvador-Juazeiro,
de Massaroca vem amp liar as comunical;0eS com

0

que atravessa a regiao
exterior e

0

escoamento

das novas produl;oes de renda (sucessao dos ciclos do algodao, do sisal, da
mamona e da melancia). As migral;0eS tempor<irias dos jovens para

0

SuI

do pais (Sao Paulo) permitiram a formal;ao de pequenas poupanl;as que
viabilizaram a instalal;ao destes como agricultores, no seu retorno, via a
compra de animais e

0

cercamento da caatinga (CARON et aI., 1992). Nos

anos 70, a presenl;a da Igreja Cat61ica, atraves das suas atividades pastorais
(Comunidades Eclesiais de Base) contribuiu para

0

desenvolvimento

da

organizal;ao comunitaria e para mobilizar os recursos e servil;os do Estado
(TONNEAU, 1994).

A implemental;ao de projetos

de desenvolvimento

na reglao

Nordeste, traduz-se pela intervenl;ao de instituil;0eS de desenvolvimento e,
logo, de pesquisa, em Massaroca. Estas continuaram

0

apoio iniciado pela

Igreja atraves dos projetos de desenvolvimento comunitario, mas tentaram
fortalecer os aspectos produtivos,

atraves de inoval;0eS tecnicas. Esses

projetos contribufram para melhorar a situal;ao do conjunto dos habitantes
das comunidades

de Massaroca

(DE

CHOUDENS,

1992).

Foram

realizados investimentos coletivos importantes em materia de recursos
hidricos e de seguranl;a fundiaria, em sua maioria subvencionados.

Para

obter, esses financiamentos, a partir de 1982, as comunidades dotaram-se
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de assocla9oes formais que permitiram,
propriedatle

comunitiria

tambem, obter os titu10s de

das terras de pastoreio c01etivo chamadas de

"fundo de pasto" .

A cria9ao, em 1989, do Cornite das Associa9DeS Agropastoris
Comunitirias

de Massaroca

(CAAM),

congregando

nove associa9DeS

1ocais16, representa a conquista de uma re1ativa autonornia com re1a9ao as
principais tutelas da Igreja e da prefeitura (BARROS et ai., 1996). Alias,
fortaleceu a dinfunica coletiva calcada numa ideologia igualitiria, poupando
urna avalia9ao objetiva dos lirnites das estrategias comunitirias. Esta uniao
refor9ada pela organiza9ao formal escondia, muitas vezes, a concentra9ao
dos meios e dos recursos pelas novas lideran9as. Esse fenomeno foi
estimulado pela implementa9ao de urn projeto de crectito rural altemativo
que serviu essencialmente

para

viabilizar

investimentos

individuais

e

provocou a acelera9ao da apropria9ao privada pelo cercamento das terras
de pastoreio coletivo (SILVA, 1994). Alem da modifica9ao das praticas e
dos comportamentos,
transformaram-se

os modos de explora9ao

dos recurs os naturais·

atraves da ad09ao individual das inova9DeS ao myel das

unidades de produ9ao: cercas, animais selecionados, pastagens artificiais
com novas

variedades

forrageiras:

capim

buffel (Cenchrus

ciliaris),

Guandu (Cajanus cajan). Generalizou-se urna individualiza9ao dos direitos

de uso dos recursos fundiarios e vegetais, ate entao comunitarios (CARON
et al., 1992). Os criadores mais pobres ficaram mais fragilizados e a
diferenciac;ao social acentuou-se. Verificou-se a modificac;ao do equilibrio
entre os agricultores atraves da acelerac;ao dos ciclos de evoluc;ao e de
acumulac;ao ja iniciada com a integrac;ao ao mercado (DE CHOUDENS,
1992).

2. CIRCULA<;AO E APROPRIA<;AO DA INOV A<;AO
Ap6s a apresentac;ao do quadro e das consequencias da evoluc;ao do
processo de desenvolvimento rural nas comunidades de Massaroca, analisase

0

papel e a func;ao da inovac;ao na reestruturac;ao da agricultura familiar

a partir de do is fenomenos, por suposto, interligados e, muitas vezes,
confundidos: (1) os mecanismos de difusao e validac;ao da inovac;ao; (2) os
fenomenos de apropriac;ao da inovac;ao e de mobilizac;ao dos recursos.

Tres

formas

de

relacionamento

entre

os

produtores

foram

estudadas, fazendo aparecer varios tipos de redes, as vezes semelhantes,
outras vezes diferenciadas:

as relac;6es de compadrio,

as relac;6es de

dialogo tecnico e as relac;6es de ajuda mutua (ALBALADEJO

et aI.,

1993).
As relac;6es de compadrio,
latino-americanas,

representam

caracteristicas

uma

forma

das sociedades rurals

original

de solidariedade

interfamiliar atraves do apadrinhamento (religioso e social) e dao lugar a
redes ·complexas e extensas, atraves da multiplica<;ao das rela<;6es bimirias
(TEMPLE, 1983).
Entende-se

por

"redes

de dialogo

tecnico"

as estruturas

de

comunica<;ao interpessoais criadas pelas conversas entre os produtores
sobre os aspectos tecnicos do seu trabalho, entre eles e com os tecnicos
(DARRE, 1986).
As rela<;6es de ajuda mutua sac constitufdas
recfprocas
"batalh6es"

de

trabalho,

ou "trocas",

pelos

convites

em Massaroca)

comunit<irio ou de grupo como

0

de

pelas presta<;6es

trabalho

(chamados

de

e pelas formas de trabalho

mutirao.

Mesmo quando a inova<;ao vem do exterior a sua difusao passa
pelas

rela<;6es interpessoais

entre

agricultores,

proximidade e de vizinhan<;a (DARRE,

atraves

de redes de

1986). Foi, por exemplo, assim

que se difundiu a algaroba (Prosopis julijlora),

originaria do Peru, nos

anos 60. Urn agricultor da comunidade de Cip6 conheceu essa leguminosa
trabalhando

na propriedade

de urn fazendeiro de Salvador e levou as

primeiras sementes para plantar no baixio da sua comunidade. De la, as
sementes passaram para Lagoinha, comunidade mais pr6xima, com a qual
as familias de Cip6 mantem rela<;6es privilegiadas

e, fmalmente,

se

espalharam nas terras arenosas e baixios das outras comunidades.
As "cabe<;as" ou os "nucleos" das redes de dialogo tecnico sac
geralmente os agricultores

experimentadores

ou difusores, considerados

como "competentes" pelos seus pares (ALBALADEJO et aI., 1993). Em
Massaroca,

os

produtores

fazem

uma

diferen<;a nftida

entre

as

. competencias em materia de cria<;ao (pecuaria) e de cultivos (agricultura).
De fato, sac muito raros os casos de dupla competencia nas comunidades.
Os produtores. contam como eles costumam observar

0

comportamento e os

resultados de uma nova tecnica ou variedade na propriedade de urn vizinho
considerado como capaz e inovador ou, ainda, naquela de urn fazendeiro
da regiao que tern os recursos para "experimentar".
2.1.2. A necessidade da validacao local e do acompanhamento das
inovac5es
Alem de corresponder

a uma necessidade ou responder a uma

demanda dos produtores, a inova<;ao deve, nao somente, ser adaptada ao
ambiente agroecol6gico e socioeconomico, mas ser adequada as diversas
caracterfsticas dos sistemas de produ<;ao do lugar (calendario agricola,
equipamento,

for<;a de trabalho,

qualifica<;ao da mao-de-obra,

entre

outros). Por isto, deve passar por urn processo de valida<;ao local, quer
pela experimenta<;ao empfrica

dos agricultores,

cientfficos da pequisa agronomica. Daf veio

0

quer pelos

metodos

fracasso de varias tentativas

de difusao, em Massaroca, de novas especies (cabras leiteiras), de novas
variedades (melancia) ou de novas tecnicas (feno, cisterna com lona de
polietileno; barreiro de salva<;ao, entre outras) que nao passaram antes por
urn processo de valida<;ao suficiente nas diversas condi<;5es dos produtores
locais.
A partir de 1987, com a interven<;ao dos pesquisadores

da

EMBRAPA em Massaroca, foram realizados testes de comportamento ou
de ajuste

e ensaios em meio real para diversas propostas inovadoras

(GUIMARAES FILHO & TONNEAU, 1988).
As propostas

tecnicas foram as rnais variadas: manejo animal

(farmacia veterinaria, pastagem rotativa, cerca eletrica), novas especies ou
variedades forrageiras (guandu, leucena, capim buffel, palma forrageira),
tecnicas de alimenta<;ao animal (feno, mineraliza<;ao, raspa de mandioca,

entre outras), tecnicas de irriga9ao com catavento e hortifruticultura.

A

avalia9ao dessas inova90es e a analise dos protocolos experimentais revela
varios

ensinamentos

(DE

CHOUDENS,

1992, TONNEAU,

1994).

De

uma

incompreensao

maneira
e mais

geral,

essas

frustrar;ao

par

tentativas
parte

dos

suscitaram
tecnicos

bastante
que

dos

agricultores. Varias raz5es podem ser invocadas: uma falta de continuidade
e de respeito

a diversidade

das situar;5es rnicro-Iocais

para

certas

experimentar;5es (apesar da existencia de urn zoneamento agroecol6gico e
de uma tipologia dos produtores); a inadaptar;ao dos chamados "ensaios em
melO

a

real"

impossibilidade

realidade
de

isolar

dos
0

agricultores

fator

(protocolos

deterrninante

ou

complexos,

realizar

ensaios

multivariados). Houve, certamente, a falta de explicar;ao mutua entre os
pesquisadores

e os produtores.

As propostas

sociais ou organizativas

(grupos de interesse, crectito rural altemativo,
projetos comuniwios
eficiencia

equipamentos coletivos e

locais) tiveram resultados diversos em termos de

e de apropriar;ao.

Mas,

a maioria

delas gerou

participar;ao e aceitar;ao par parte da papular;ao, principalmente,

interesse,
quando

houve continuidade no acompanhamento par parte dos dirigentes locais e
dos tecnicos.

A apropriar;ao final da inovar;ao pelos agricultores,

depende de

recursos materiais, especialmente, no caso dos investimentos (estruturas,
terras, animais, equipamentos,
(informar;ao

tecnica,

entre outros) e de novas qualificar;5es

aprendizagem

pratica,

capacitar;ao

profissional).

Nessa situar;ao, saD determinantes os elementos que perrnitem ao agricultor
mobilizar os recursos e as inforrnar;5es necessarios: fmanciamento, crectito,
assistencia

tecnica e capacitar;ao.

Sao os casos onde a organizar;ao

profissional e a associar;ao formal tern urn papel importante, completando a

fun9ao de circula9ao e valida9ao dos grupos infonnais ou das redes de
dialogo. As associa90es comunitarias e 0 Comite (CAAM) exercem essa
fun9ao de mobiliza9ao
financiamentos

dos apoios das institui90es e de capta9ao de

em diversas

escalas:

individual,

comunitaria

e local

(distrital) .

Em Massaroca, a viabiliza9ao das unidades de prodw;ao passou por
quatro linhas de inova9ao das quais, duas comunitarias

e duas mais

individuais:
-

a

comunitaria

seguran~

fundhiria

pela

legaliza9ao

das terras de "fundo de pasto",

da

propriedade

atraves da cria9ao das

associa90es agropastoris, foi fundamental para evitar as invasoes de terras
e para promover uma valoriza9ao coletiva das pastagens naturais. Tambem,
deu lugar ao processo
indiretamente,

de titula9ao privada das areas individuais

aos beneficios particulares;

e,

pois, quem tern mais gada e

mais for9a de trabalho aproveita-se mais desse patrim6nio comum;
- a implementa~o

de recursos hidricos comunitarios (al;udes,

P090S, bebedouros, cataventos, sistemas de irriga9ao, barreiros e cisternas
comunitarias) atraves de fmanciamentos,

quase exclusivamente coletivos,

dos Projetos Especiais (Sao Vincente, Padre Cicero, PAPP) beneficiou a
todos; porem, foi aproveitada de maneira especial por aqueles que tern os
maiores rebanhos. Os cinco projetos comunitarios de pequena irrigal;ao
fracassaram

e, em dois casos, os equipamentos

utilizados com sucesso por unidades familiares;

foram recuperados

e

a seca

- a difusao de cultivos forrageiros resistentes

foi iniciada

pelos pr6prios agricultores de Massaroca e refon;ada pela intervenc,:ao da
extensao

rural e da pesquisa agron6mica,

com a diversificac,:ao das

variedades e pelo acesso ao credito;

- 0

essencial

projeto de credito alternativo implementado em Massaroca foi
neste processo

principalmente,

para

0

de viabilizac,:ao das unidades

de produc,:ao,

cercamento de novas areas individuais

(0

que

limitou a superffcie de uso coletivo), para a introduc,:aode forrageiras ou de
culturas de renda e para a aquisic,:ao de animais selecionados.
pouco

rigorosa

e a outorgac,:ao de prazos

ou

A gestao

morat6rias

para

0

ressarcimento provocaram uma erosao rapida do fundo rotativo. Isto tern
contribufdo para uma distribuic,:ao atual do credito ainda mais seletiva que
beneficia

os

ressarcimento

produtores

dos emprestimos

Portanto, acelerou
2.2.2.

mais

0

aquinhoados

que

podem

garantir

0

e aqueles mais influentes no Comite.

processo de diferenciac,:ao economica.

Organizacao

dos produtores

e apropriacao

coletiva dos

recursos
Na origem da criac,:aodas associac,:6ese do Comite de Massaroca, ja
se encontram

as estrategias end6genas de acesso as inovac,:6es e aos

recursos extemos,

induzidas pelos poderes publicos.

Essas estrategias

sup6em alianc,:as com centros de poder ou de redistribuic,:ao dos recursos
extemos as comunidades. Progressivamente, os dirigentes das comunidades
que praticaram a interface com

0

mundo extemo tomaram conhecimento

das 16gicas e estrategias das tutelas. Geralmente, predomina a regra do "e
dando que se recebe", a lei da concorrencia e do intercambio mercantil,

contrariando as regras da redistribui<;:ao e da reciprocidade
(TEMPCE,
tutelas,

os

concorrencia:

camponesa

1983). Para escapar da dependencia exclusiva das mesmas
lideres

comunitarios

aplicaram,

tambem,

a

regra

da

apostam na diversifica<;:ao das alian<;:as e das tutelas, em

nome do desenvolvimento

e da uniao de todos. Foram procurar novas

fontes de ajuda entre as organiza<;:0esnao govemamentais (ONG) e junto

a

coopera<;:aointemacional (TONNEAU, 1994).

3.

REA<;OES,

REGULA<;AO

ALTERNATIV AS
A procura de alternativas para viabilizar as unidades de produ<;:ao
choca com a necessidade de operar transforma<;:0es rapidas e, muitas vezes,
bruscas que exigem novas qualifica<;:0esou aprendizagem. Essas mudan<;:as
constituem,

geralmente,

uma verdadeira

muta<;:ao sociocultural

que os

servi<;:osde pesquisa e de extensao rural nem sempre foram capazes de
acompanhar ou de antecipar. De fato, os investimentos dos projetos locais
deslocaram-se do setor produtivo para a area social e cultural: educa<;:ao,
capacita<;:ao,organiza<;:ao(BARROS et at., 1996).

A influencia das rnigra<;:0es,da escola e do modelo de vida urbano
gerou muita pressao das comunidades sobre os dirigentes associativos em
termos

de

acesso

aos equipamentos

e as infra-estruturas

cpletivos

(carninhao, agua encanada, educa<;:ao, esportes, salide, energia eletrica).
Por outro lado, a percep<;:aodo aproveitamento seletivo dos beneficios dos

projetos suscita tens5es e formas de regula<;ao social que se expressam
atraves do peso dos jovens e das mulheres nos projetos mais recentes.

Essa pressao social por beneficios comunitirios chega. ao ponto da
aceita<;ao de investimentos pouco uteis ou prioritarios a primeira vista,
como uma motobomba para irriga<;ao num po<;o com agua salinizada ou
uma casa de farinha mecanizada numa comunidade onde nao existe mais
cultivo de mandioca. Alem da existencia de uma cumplicidade passiva
entre os interesses da popula<;ao e aqueles do doador (0 poder do centro de
redistribui<;ao) ou do

intermediario

local

(0

poder

da

palavra

do

negociador) de onde vem essa satisfa<;ao coletiva quando nenhum individuo
da comunidade utiliza a casa de farinha ou pode praticar irriga<;ao com
agua salgada?
Acima de tudo, permanece

0

sentimento de compartihar

0

prestigio

coletivo conferido pela implanta<;ao de qualquer projeto ou equipamento
atraves de uma autoridade regional ou estadual, quanta mais por uma
institui<;ao internacional.

Isto equivale a urn reconhecimento

existencia da comunidade,

0

esse sentimento

oficial da

que fortalece a sua identidade. Cabe dizer que

de identidade

e a primeira

reciprocidade camponesa; corresponde

forma

de aliena<;ao da

ao encerramento da solidariedade

comunitciria nos circulos fechados dos elas e das familias, propiciando a
recupera<;ao desse prestigio pelos Iideres que intermediaram
(TEMPLE,

0

projeto

1983). Essa apropria<;ao coletiva vem a ser ainda mais forte

quando a popula<;ao participa do investimento,

geralmente

atraves da

presta<;ao de trabalho em forma de "mutirao". Porem, na realidade, oculta,
muitas vezes, uma reinterpreta<;ao individual por parte dos dirigentes.

Em 1986, na origem do projeto de desenvolvimento local, foram
constituidos grupos de produtores que se reuniam em torno de urn interesse
comum, com a participac;ao de tecnicos especializados (TONNEAU et al.,
1988). Esses grupos foram criados para constituir p610s de discussao, de
intercambio e de experimentac;ao em condic;6es reais. Na fase atual os
grupos

de

interesse,

responsabilidade
atividades.

tornaram-se

do Comite

Quatro

comiss6es

para

comiss6es

tem<iticas

a execuc;ao e a gestao

foram

criadas:

crMito,

sob

a

de certas

lote

irrigado,

educac;ao e equipamentos.

Face a essa situac;ao os agentes dos servic;os tecnicos passaram a
questionar a validade das suas ac;6es e tentaram orienta-las no sentido de
corrigir os processos de diferenciac;ao e as dificuldades de apropriac;ao das
informac;6es e inovac;6es. Assim, reforc;aram as ac;6es de capacitac;ao e de
apoio

as

organizac;6es

complementares:

dos

produtores,

atraves

de

duas

linhas'

a criac;ao da Escola Rural de Massaroca e 0 apoio ao

planejamento e a gestiio das ac;6es locais. A primeira permitiu assegurar a
educac;ao complementar e ac;6es pontuais de capacitac;ao profissional para
jovens e mulheres. A segunda passa pela dinamizac;ao das associac;6es e,
logo, por uma fase de capacitac;ao e acompanhamento para a gestao de
pequenos projetos e de equipamentos coletivos.
Questionados sobre os seus projetos e perspectivas para 0 futuro, a
maioria dos jovens escolarizados sonha com uma profissao que garanta urn
salario. Aqueles que nao tern urn projeto ou desejo defmido evocam 0

interesse de "ficar perto dos seus parentes, de ser feliz e de cnar uma
familia";

mas,

raras

vezes,

expressam

este projeto

continuidade da unidade produtiva. Interrogados sobre

0

em termos

de

futuro dos filhos,

os pais reconhecem que hoje eles, dificilmente, podem obrigar os filhos a
ficarem na ro<;a, como antes. Porem, nenhum teme, ainda, que a sua
propriedade

fique sem continuidade.

Por outro lado, nao veem muito

futuro na emigra<;ao distante e definitiva, e prefereriam

a cria<;ao de

atividades e oportunidades de empregos locais.

Trata-se
remuneradoras,

de

preyer

novas

qualifica<;6es

e

alternativas

sobretudo, adaptadas a cada categoria de agricultor. Isto

contrap6e-se ao modelo gerador de diferencia<;ao e de exclusao e retoma a
importancia
infelizmente,

de reconsiderar

a heterogeneidade

dos produtores

que,

nao foi levada em conta pelas opera<;6es de apoio ao

desenvolvimento

atreladas

aos

pacotes

tecnicos,

nem

pelo

Comite

embalado no seu discurso igualitario e invocande as mesmas chances e os
mesmos apoios para todos.

Existem poucas alternativas

a

l6gica do cercamento das areas e de

forma<;ao de reservas forrageiras individuais. Alguns projetos favoreceram
as atividades exigentes em mao-de-obra como a transforma<;ao do leite em
queijo e a irriga<;ao de hortali<;as visando valorizar a mao-de-obra familiar
e agregar valor

a

produ<;ao. Numa zona semi-arida, com fortes nscos

clirmiticos, a intensifica~ao da produ~ao tern mostrado os seus limites .
.• Portanto,

e 16gico orientar os agricultores

a

situadas

e criadores para atividades

jusante da produc;ao. Mas, os produtores

passam, entao, a

enfrentar novos riscos: aqueles do mercado para os quais sao ainda bem
menos preparados do que para resistir a seca. Essas atividades implicam,
tambem,

num

certo

nivel de

capitalizac;ao,

novas

qualifica~5es

e,

normalmente, correspondem a segmentos de mercado lirnitados. Portanto,
s6 podem interessar a uma minoria de produtores.
A diversificac;ao das atividades e a criac;ao de novas unidades de
transformac;ao dos produtos sao os temas privilegiados das operac;5es mais
recentes. Uma ac;ao de capacitac;ao dos jovens sobre

0

artesanato do couro

levou a criac;ao de urn grupo de produc;ao comunitaria de bolsas e cintos
baseado na especializac;ao e na divisao das tarefas. Essa op~ao devida ao
fato que nenhum dos formandos tinha habilidade ou capacidade para
integrar todas as fases do processo de fabrica~ao (curtir, tratar, desenhar,
cortar e costurar

0

couro) ofere cia a possibilidade de testar novas formas

de complementaridade

do trabalho e de preservac;ao da integrac;ao social

dos jovens (OLIVEIRA et al., 1995). A heterogeneidade e diversidade de
interesses no seio de urn grande grupo intercomunitario,
projeto

produtivo.

deformados

pelo

desenvolvimento

Em

realidade,

discurso

dos

foi fatal para

os jovens,

influenciados,

lfderes ou das

institui~5es

0

ou ate
sobre

0

comunimrio, tinham escolhido a constitui~ao da maior

estrutura de produc;ao coletiva possivel, porque pensavam que era a melhor
maneira para garantir
externos.

0

Foi necessario

apoio da assistencia

tecnica e dos recursos

livrar esses jovens

dessa carga

ideologica,

explicando que, em termos de unidade produtiva, urn grupo pequeno tern
mais oportunidade de funcionar bern, para poder retomar a capacitac;ao e

0

Os produtores

de Massaroca

reconhecem

na pecuana

a (mica

produc;ao viavel. De fato, os estudos mostram uma estabilidade do mercado
de came bovina (demanda regional para bovinos magros, ou local para a
came nao resfriada) e urn crecimento da demanda local de came de ovinos
"gordos", dado

0

seu alto consumo nos restaurantes de "bode assado" da

regiao. Os ovinos vem, portanto, substituindo parcial mente os caprinos.
Eles rendem mais e crescem mais rapidamente,

embora sejam menos

resistentes e exigem mais reservas forrageiras.
Portanto, hoje, a grande demanda por inovac;6es em Massaroca
continua sendo em tomo do manejo da caatinga e da preservac;ao dos
"fundos de pasto". Os agricultores assumem melhor os limites das ac;6es
comunitarias em termos de produc;ao. Existe uma unanimidade quanta a
conservac;ao do "fundo de pasto" que passa pelo seu cercamento, para
protege-Io da invasao dos rebanhos das comunidades vizinhas. As infraestruturas hidricas comunitlirias e as inovac;6es nesse setor (bombas para
~o,

ac;ude, catavento) ainda saD hem vindas para atender ao consumo dos

animais, porem, nao mais para projetos de irrigac;ao. Depois, dos testes em
areas

comunitlirias,

estes passam

a ser considerados

como oPc;6es

individuais, entretanto, necessitarn de investimento alto para urn particular
e, portanto, do apoio do crectito rural.

As principais caracterfsticas da trajetoria de desenvolvimento de
Massaroca

mostra uma passagem relativamente

domestico para

0

controlada do mundo

mundo mercantil.

A circula~ao da inova~ao passa pelas rela~6es de proximidade e
pela organiza~ao espontanea ou informal entre os agricultores, mas, a sua
apropria~ao depende de outros fatores: a adaptabilidade dessa inova~ao a
diversidade dos sistemas de produ~ao da localidade e a sua adequabilidade
aos recursos dos agricultores em termos de capital e qualifica~ao.
Os beneffcios coletivos foram evidentes em termos de acesso a
inova~ao, a informa~ao, ao mercado e em materia de representatividade e
de capacidade de negocia~ao. Porem, os recursos e inova~6es trazidos
pelas a~6es de desenvolvimento

e pela integra~ao economica da regiao

foram aproveitados de maneira desigual. Essas transforma~6es das rela~6es
socioeconomicas traduziram-se por perdas e desestrutura~ao das formas de
prote~ao social tradicional, parcialmente compensadas por novas rela~6es
de solidariedade.

Constituem

urn dos elementos

dos

processos

de

diferencia~ao social que foi acelerado no seio das comunidades a partir da
outorga~ao de subsfdios e crMitos para

0

apoio a produ~ao.

Esta nova situa~ao provoca diversas

rea~6es individuais

mas,

sobtretudo, coletivas, em termos de redefini~ao dos centros de poder e de
aparecimento de novos estatutos, quando nao a elabora~ao de novas regras,
como no caso do manejo da caatinga.

A implanta~ao de projetos

economicos coletivos (gestao dos equipamentos, dos servi~os, dos espa~os
rurais e das cadeias produtivas) aparece como uma alternativa as formas de

aliena~ao da solidariedade

intercomuhitaria

e ao

fortalecimento

da

identidade dos c1as aos quais conduz a apropria~ao do poder pelos lfderes.
Mesmo assim, persistem dois grandes desafios; aquele da identifica~ao das
oportunidades econ6micas pelos pr6prios atores locais, e nao pelos agentes
de desenvolvimento, e

0

fata dessas atividades corresponderem a diversas

formas de organiza<;ao da produ<;ao e nao somente a unidade familiar ou a
associa<;ao comunitaria.
As rela<;oes dialeticas entre projetos de interesse coletivo e projetos
individuais marc am a aprendizagem da gestao das coletividades locais e os
primeiros

passos

das

comunidades

de

Massaroca

quanta

a

profissionaliza<;ao das suas organiza<;oes. Essas rela<;Oessao carregadas de
tensOes e de rea~oes, mas ricas de ensinamentos em termos de tomada de
decisao coletiva e de regula~ao social. Os trabalhos sobre as trajet6rias das
inova~oes esclarecem a passagem de estrategias individuais de viabiliza~ao
das unidades de produ<;ao para estrategias coletivas de gestao dos espa<;os
cultivados e das cadeias produtivas.

Un interface a elaborar: las relaciones entre las pequefias explotaciones y sus contomos
tecnol6gicos.
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