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Resumo : O artigo trata da diversificação das formas localizadas de desenvolvimento da 
agricultura familiar no Nordeste semi-árido. Sintetiza segundo uma abordagem territorial, 
observações conduzidas durante o acompanhamento de várias experiências de desenvolvimento 
local. A primeira parte introduz a relação entre território e atores locais nos processos de 
evolução da agricultura familiar. A segunda parte apresenta algumas experiências de 
desenvolvimento local baseadas na valorização dos atributos locais e territoriais da agricultura 
familiar: federação de associações de produtores, plano de desenvolvimento agro-ecológico 
municipal, organização das mulheres, redes de inovação, saber-fazer localizado, transformação 
dos produtos, acesso a mercados segmentados, educação e capacitação profissional dos jovens, 
etc. O texto conclui com algumas pistas de pesquisa e alternativas de intervenção para o apoio à 
processos de desenvolvimento territorial. Aponta em particular pelo papel chave da organização 
local e da ação coletiva, como interfaces entre o nível da ação individual dos agricultores 
familiares e o nível, às vezes distante e centralizado, da  ação pública. 
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Introdução 
 
 
Além das carências de tipo setorial, comuns à diversos segmentos da agricultura brasileira:  falta 

de infra-estruturas (água, energia, estradas...), dificuldades de acesso à informação e assistência 

técnica, falta de opções de comercialização, a maioria dos produtores familiares enfrentam 

também, problemas de natureza territorial: acesso à terra e aos serviços básicos, perda da bio-

diversidade, recomposição da fertilidade, qualidade sanitária ou ecológica e normalização dos 

produtos. De fato, as políticas setoriais agrícolas e agro-industriais no Brasil, nunca foram 

concebidas em função da agricultura familiar (Delgado, 1995) e o desenvolvimento da 

agricultura familiar brasileira passa ainda essencialmente por instituições capazes de compensar 

as imperfeições do mercado e das políticas públicas. Essas instituições, são essencialmente 

organizações profissionais ou entidades da sociedade civil que promovem um acesso mais 



democrático à inovação e a inserção econômica regional dos pequenos produtores. Em outras 

palavras, as transformações técnicas e estruturais da agricultura familiar permanecem ainda 

estreitamente ligadas às mudanças sociais e institucionais proporcionadas pelos próprios 

agricultores e pela evolução do "ambiente institucional" local ou regional. 

 

Em termos de ação, essa dinâmica das instituições rurais remete para o fortalecimento da 

capacidade de decisão dos agricultores: associações comunitárias, grupos de comercialização, 

centrais municipais de associações,  Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. 

 

A evolução recente do ambiente institucional em termos de políticas públicas, crédito, 

capacitação e assistência técnica, marcada pelo desengajamento do Estado, foi particularamente 

desfavorável à agricultura familiar nordestina. Porém, mesmo neste contexto, aparecem dois 

elementos propícios para a afirmação da produção familiar, associados à dinâmicas rurais 

territoriais. O primeiro, que não será tratado aqui, corresponde a inversão dos fluxos migratórios 

para as metrópoles do Sul do país, a ganhos de autonomia dos municípios e ao crescimento de 

cidades médias no interior do Sertão, constituindo novos pólos de desenvolvimento: Petrolina-

Juazeiro, Vale do Açu, etc..(Camarano e Abramovay, 1997; Wanderley, 1998; Silva, 1999).  

 

O segundo elemento, desenvolvido neste trabalho, consiste na valorização pelos agricultores 

familiares de atributos locais, ligados à especificidade do seu território: condições agro-

ecológicas, saber fazer tradicionais, formas de inovação e de coordenação associadas à relações 

de proximidade, como as redes técnicas ou comerciais inseridas no tecido social regional. Essa 

dinâmica remete também para as novas e múltiplas funções da agricultura familiar por meio das 

atividades rurais não exclusivamente agropecuárias (Silva, 1997 e 1999). 

 

A primeira parte introduz a relação entre os atores locais, em particular as unidades de produção 

familiar e o território. A segunda parte desenvolve uma análise dos atributos territoriais 

                                                                                                                                                                                            
1 Engenheiro Agrônomo e Doutor em Antropologia, pesquisador do CIRAD (França), professor visitante da UFPB Campina 
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específicos do meio rural a partir de exemplos concretos de desenvolvimento local na região 

semi-árida.  

 
 
1. Agricultura familiar, território e organização 
 
Há alguns anos apareceu, na literatura especializada, assim como nas políticas de desenvolvimento, 

um novo ator: o território. Segundo o Cirad-Sar (1996), nessa nova perspectiva, o território não é um 

simples suporte físico das atividades econômicas ou um quadro de localização dos agentes. « Ele é 

um espaço construído historicamente e socialmente, aonde a eficiência das atividades econômicas é 

fortemente condicionada pelos laços de proximidade e pelo fato de pertencer a este espaço. O 

território é então um resultado e não um dado ». Por isto fala-se de "construção de territórios". 

Segundo Abramovay (1998) « um território representa uma trama de relações com raízes históricas, 

configurações políticas e identidades que desempenham um papel ainda pouco conhecido no próprio 

desenvolvimento econômico ». 

Esta abordagem aponta pela identificação e valorização das dinâmicas de coordenação e organização 

das relações e fluxos existentes entre os agentes locais por uma parte, e entre o território e o seu 

ambiente externo, por outra parte. De fato, constata-se que o desenvolvimento da agricultura 

nordestina depende cada vez mais de relações territoriais, de redes econômicas, sociais e 

técnicas, como àquelas verificadas no caso das pequenas e médias empresas do Rio Grande do 

Sul (Courlet, 1993), da industria de calçados do Vale dos Sinos (Schneider, 1999) ou dos pólos de 

irrigação como o vale do São Francisco ou o Vale do Açu. Isto remete para o debate sobre território 

e sobre políticas locais e regionais de desenvolvimento territorial (Pecqueur, 1995; Abramovay, 

1998). O enfoque territorial considera em particular a valorização coletiva e negociada, das 

potencialidades particulares das localidades, coletividades ou regiões, chamados de atributos 

locais ou de ativos específicos.  

 

A viabilidade da agricultura familiar foi definida em termos de manutenção, conservação e 

reprodução dos fatores de produção das unidades produtivas. Ora, essa viabilidade econômica e 

técnica não pode ser visualizada somente sob o aspecto da produção e do mercado. Ganha a ser 

analisada também a partir da organização social das estruturas produtivas e do manejo dos fatores 
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técnicos. Isto tem a ver com a evolução das práticas de acesso, distribuição, transmissão e gestão 

dos fatores de produção. A noção de  viabilidade social (Sabourin, 1999), além do aspecto 

restrito da reprodução do patrimônio e da força de trabalho, obriga a considerar outras escalas 

que aquela da unidade de produção familiar. Uma tem a ver com o espaço local ou territorial e 

outra com o ambiente institucional externo. Quem fala de agricultura familiar, faz referência a 

uma coletividade local e a um território2. Mendras (1978), lembra que a noção de agricultura 

camponesa (diferente daquela de agricultura familiar) é associada, entre outros elementos, a 

relações de comunicação interpessoal ou de proximidade. Estabelecendo uma comparação, a 

viabilidade das unidades familiares no Nordeste semi-árido depende também das relações sócio-

econômicas entre as famílias. Pode-se citar o compadrio, o mutirão (ajuda mútua), a comunidade, 

os fundos de pasto (pastagens comuns), o manejo das fontes de água comunitárias. 

Paralelamente, foram aparecendo na região novas formas locais de coordenação entre os 

produtores: as organizações profissionais como sindicatos, associações, cooperativas. 

Finalmente, menos visíveis e mais difíceis de identificar, existem as redes3 interpessoais como as 

redes comerciais ou as redes sócio-técnicas, que contribuem para a orientação dos fluxos e das 

relações no seio dos territórios (ver box 1).  

 
Box 1 :  Das redes de proximidade as redes sócio-técnicas 
 
As relações econômicas, como as redes de comercialização (redes de fornecedores,atravessadores ou clientes, 
fidelidade comercial, etc) são as mais conhecidas e visíveis. No caso da produção leiteira familiar do Estado de 
Sergipe, Moreira et al. (1996) foi evidenciada a correspondência entre diversificação dos sistemas de produção 
familiar e diversidade das formas de articulação com o mercado, em particular através de intermediários ocasionais 
(« fretistas », «biscateiros» ou "mangalheiros") e de unidades de processamento informais. Observamos os mesmos 
mecanismos no caso da cadeia produtiva da batatinha no Agreste da Paraíba (Barreto et al.; 1999).   
 
A estruturação em rede funciona para outras relações sócio-econômicas de proximidade como as prestações de 
trabalho (mutirão, ajuda mútua, troca de diárias, etc). Mas o fenômeno « rede » é particularmente decisivo no caso 
da circulação da informação e da inovação. Darre (1986) usa o conceito de "rede de dialógo técnico" na escala do 
grupo profissional local (técnicos e produtores de uma mesma localidade) para designar "o desenho das relações 
entre as pessoas, que permite prever, quem fala com quem, e entre que indivíduos, as ideias tem mais probabilidade 
de ser transmitidas e transformadas» . Para caracterizar e valorizar melhor esses mecanismos em diversas escalas,  
foi proposta a noção mais geral de rede sócio-técnica (Callon, ; Latour,  ; Hubert, 1997). Ela corresponde as 

                                                           
2 Território: espaço geógráfico construído socialmente, marcado culturalmente e delimitado institucionalmente. No sentido socio-
antropológico, Di Meo (1995) chama de território "o ambiente de vida, de ação e de pensamento de uma communidade, 
associado à processos de construção de identidade". 
3 Redes:  instrumento intelectual usado para evidenciar as diversas formas de relação social. Aqui  corresponde ao conjunto de 
atores (indivíduos e instituições) ou de outras unidades organizadas e relacionadas num espaço dado, em torno de um mesmo 
tema ou objeto comum. 
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estruturas desenhadas pelas relações interpessoais múltiplas que reúnem atores individuais e institucionais ao nível 
regional ou local, em torno de objetos técnicos e de objetivos comuns (Sabourin, 1999). Exemplos 
 
Mas a construção e evolução das redes sócio-técnicas dependem também de relações, práticas e valores sociais 
ligados a diversas lógicas e a diversos universos sócio-econômicos. Boltanski & Thévenot (1991) distinguem as 
lógicas (eles falam de "cités") do mundo doméstico (camponês, artesão); aquelas do mundo mercantil (comercio, 
mercado), do mundo industrial (agroindústria, empresa multinacional, etc..), do mundo cívico (política, 
administração), do mundo inspirado (   ) e finalmente do mundo.  
 
As redes sócio-técnicas, na realidade, nem sempre são tão visíveis ou palpáveis. Um esforço específico é necessário 
para identificá-las. Mas elas representam potentes exemplos de práticas institucionais «catalisadoras». Tal 
abordagem passa, também, pelo apoio à implementação de sistemas de informação que podem subsidiar tanto a ação 
pública como as atividades das redes sócio-técnicas ou econômicas. 
 
 
O desenvolvimento da agricultura familiar depende, também, do ambiente institucional regional e 

nacional. Este é constituído pelas políticas públicas, pela organização dos mercados e das cadeias 

produtivas, pelo acesso à informação, ao financiamento ou pelas oportunidades de aprendizagem, 

individual ou coletiva. Esses diversos fatores são, geralmente, localizados ou administrados nas 

sedes dos município, nas cidades e nas capitais, o que remete também para a evolução das 

relações entre o campo, as comunidades rurais e as novas cidades do interior que conhecem um 

crescimento constante (Wanderley, 1998). 

 

1.2. Inovação institucional e desenvolvimento municipal 
 
 No Nordeste, fala-se muito de planejamento de desenvolvimento local sustentável. No 

Sertão os primeiros casos de planejamento municipal do desenvolvimento rural nasceram do 

esforço da sociedade civil, geralmente dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais  (STR) e das 

organizações comunitárias de produtores, assessorados por ONG’s, ou por programas técnicos 

estaduais ou federais, como foi o caso em Tauá-CE e Pintadas-BA (ver box 4). No caso de Tauá, 

um vasto município de 5.000 Km2, a estratégia do STR para mobilizar os produtores familiares, 

suas associações, assim como recursos específicos, foi de negociar e coordenar um Plano 

participativo de Desenvolvimento Agro-ecológico (box 2). 

 
Box 2. O STR e o  Plano Desenvolvimento Agroecológico de Tauá-CE 
 
A maioria dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR) da região semi-árida foi criada sob a 
tutela do estado durante o regime militar e emancipado desde os anos 1980. Para desviar os 
sindicatos de sua função de reivindicação, sem por tanto proibi-los, o estado transferiu para eles a 
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gestão da assistência medica em meio rural. A nova Constituição (1988) fez a mesma coisa com a 
administração local da aposentadoria rural. Geralmente, esta função continua de mobilizar os 
esforços em detrimento da ação sindical. No caso do município de Tauá, o STR consolidou-se 
por meio de lutas agrárias na região dos Inhamuns e na obtenção de melhores condições para o 
meeiros e parceiros. Assim, nos anos 1990 tomou iniciativas para o apoio a produção agrícola 
familiar. Fez votar uma lei agrária municipal em 1990; organizou comissões tecnológicas e 
grupos de interesse sobre manejo de água, produção de algodão Moco e criação de caprinos em 
1991. Lançou várias iniciativas de mobilização dos agricultores familiares da região com a 
criação de um Fórum Agropecuário Municipal e a animação de fóruns de desenvolvimento rural 
inter-municipais. Finalmente, em 1993, coordenou várias intervenções de instituições técnicas 
públicas e não governamentais em Tauá, para elaborar o Plano de Desenvolvimento Agro-
ecológico municipal. A partir de 1995, transferiu a administração do plano para os Conselhos e 
para as associações de produtores. Conseguiu participar da administração municipal, elegendo 
vereadores e indicando o  Secretario de Agricultura em 1996. 
 
 
Até hoje, o principal mérito das propostas de criação de Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural (CMDR) e do Programa de Fortalecimento da Agricultura familiar 

(PRONAF) foi de ter acelerado a criação de espaços e estruturais locais de negociação dos 

recursos públicos para a agricultura familiar. Os CMDR podem vir a constituir os primeiros 

passos de uma política diferenciada de desenvolvimento territorial para a agricultura familiar 

(Abramovay, 1998). Apesar das dificuldades enfrentadas no Nordeste, qualquer negociação dos 

projetos e orçamentos locais, mesmo no marco de um conselho municipal assimétrico, 

manipulado e sem verdadeiro poder de decisão e de execução, já cria um precedente, depois do 

qual será sempre difícil voltar atrás. 

 
 
2. Apoio a agricultura familiar e construção de territórios 
 
2.1. Globalização e espaços econômicos da agricultura familiar: uma abordagem territorial 
 
Defender a idéia de um desenvolvimento sustentável regulado pelo mercado é um desafio árduo 

na situação atual (até para o vice presidente do Banco Mundial, ver Stiglitz, 1998 a,b). De fato, 

os processos de globalização dos intercâmbios são associados a novas diferenciações, geográficas 

e sócio-econômicas. Uma dessas conseqüências, acelerada pelos processos de comunicação, é a 

segmentação dos mercados. No setor agro-alimentar, existe uma coexistência de formas de 

produção e de consumo mundializadas e de sistemas produtivos constituídos por redes 
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localizadas de empresas. « Estas são baseadas em dinâmicas territoriais ou institucionais 

específicas e numa interação estreita entre territórios, inovação e qualidade dos produtos. Além 

do caráter biológico, perecível e heterogêneo das matérias primas agrícolas, existe um forte 

fator de identidade dos bens alimentares e de identificação dos consumidores com os produtos» 

(Cerdan e Sautier,1998).  

 

De fato, apesar das propostas comerciais de globalização dos mercados e de uniformização dos 

padrões de consumo, a população das principais regiões do mundo prefere ainda consumir 

produtos locais, regionais ou diferenciados. Nas cidades brasileiras como em outros países, 

numerosos consumidores continuam procurando produtos caseiros, granjeiros ou, simplesmente, 

típicos da agricultura familiar ou de uma região específica. Existem, portanto, nessas localidades 

uma tradição, um «saber-fazer» localizado, técnicas de produção e de processamento, condições 

agro-ecológicas específicas que geram esta diferenciação dos produtos biológicos (Cerdan et 

al.,1997). Tais atributos e conhecimentos (ver box 4) constituem um verdadeiro capital humano 

para a agricultura familiar nordestina.  

 
 
Box 3 :  Novos produtos da pecuária familiar nos Sertões e Agrestes 
 
 O bode assado do São Francisco 
 
 A criação de cabras (bodes) constitui a base da alimentação e da renda das comunidades de pequenos 
agricultores do Sertão de Petrolina-PE e Juazeiro-BA no vale do Rio São Francisco. As organizações de produtores, 
como o Comitê de Associações Agro-pastoris de Massaroca solicitaram um estudo do mercado da carne de caprinos 
e descobriram a alta demanda para carne de «carneiro na brasa» nas cidades da região em vez da tradicional carne de 
cabra. Mantiveram o nome tradicional de «bode assado» mas passaram a produzir ovelhas, carneiros e borregos para 
valorizar melhor o potencial de criação de pequenos ruminantes da região. O saber fazer local, junto com uma 
identificação regional, foram mobilizados para garantir a qualidade de um produto novo de consumo urbano. 
 
   A volta do velho bode no Agreste paraibano 
 
 A criação de cabras (bodes) constitui a base da alimentação e da renda das comunidades de pequenos 
agricultores do  semi-árido. No Sertão, mais seco, a tradição é do bode-assado, carne do sol de ovino ou caprino 
grelhada na brasa ou com espetos, servida com macaxeira e feijão verde. No Agreste o bode é guisado e associado 
ao cuscuz de milho. Esses pratos tradicionais do campo, foram desprezados nas cidades. Hoje, eles reaparecem, a 
partir do exemplo das capitais do litoral, onde o turismo contribui para revitalizar tradições e saber fazer locais. O 
fenômeno gera novas demandas caprinos e ovinos, precisamente o tipo de criação que mais resistiu as últimas secas. 
O produto tem que ser atualizado aos novos gostos : a demanda para o bode assado é de carne ovina pouco salgada; 
para o bode guisado, de carne de caprino jovem e sem muita gordura. Mas, de fato, existe um espaço crescente para 
valorizar especificidades e oportunidades regionais, assim como um saber fazer local que torna-se um atributo de 
diferenciação e de qualidade. 
 

7 



 

Allaire e Sylvander (1997) mostram como esta relação passa pela construção social de processos 

de inovação localizados ligados à mecanismos de especificação e à qualidade dos produtos. Nos 

países europeus a renovação dos territórios aparece associada à mutação dos modelos de 

produção agropecuária, passando de uma lógica produtivista para uma lógica de qualidade. 

Cerdan e Sautier (1998) lembram que no Nordeste brasileiro, o retorno do "local" provêm mais 

bem do impacto do desengajamento do Estado Federal (desregulamentação das cadeias, 

privatização dos serviços, descentralização das políticas para a esfera municipal). A 

implementação do Mercosul modifica as vantagens comparadas renovando certas condições de 

concorrência dos territórios. Estas vantagens competitivas são então ligadas à qualidade, aos 

serviços ou ao posicionamento específico do produto. São atributos dinâmicos que dependem da 

capacidade de coordenação (ou de organização) dos atores econômicos locais, num território 

dado, para defender seus interesses. 

 
Políticas específicas, ao exemplo do Programa de Verticalização do Distrito Federal (PROVE), 

são necessárias para convencer produtores, técnicos e banqueiros, dessa vertente da globalização. 

Se não, ela chega a ser transfigurada pela ideologia neo-liberal e apresentada como um desafio, 

um «challenge», que até os agricultores familiares, considerados como micro-empresários, não 

poderiam perder (Carvalho, 1997). 

 
2.2.  Integração dos atores  marginalizados e construção de territórios rurais 
 
• O problema dos sem-terra 
 
O segmento da agricultura familiar é vasto e diversificado. Inclui também categorias de 

produtores que são tradicionalmente marginalizadas por não ter  possibilidade de acesso à 

propriedade, à informação e à financiamentos. São os sem terra (meeiros, posseiros, etc.), os 

minifundistas e os analfabetos. Os alcances da reforma agrária não resolveram ainda essa 

situação, as fileiras de sem terras “alistados” são longas. O projeto federal de reformulação da 

reforma agrária, « o novo mundo rural », disfarça atrás de referências privilegiando « uma 

abordagem territorial mais que setorial », o fim dos apoios específicos para os assentamentos em 

termos de crédito e de assistência técnica, para não dizer o fim de qualquer apoio público 

8 



(INCRA, 1999). Os assentados vêm sendo assimilados aos demais segmentos da agricultura 

familiar, obrigados a competir em condições desfavoráveis para os escassos recursos do 

PRONAF e a auto-financiar sua assistência técnica. É um bom exemplo, alem da recuperação do 

discurso « territorial » da academia (Abramovay, 1998; Flores et al., 1998) de abandono pelo 

governo federal do que poderia ter sido uma verdadeira abordagem territorial: a valorização 

localizada e diferenciada dos atributos específicos dos assentamentos.  

 

O que se desenha é apenas o repasse setorial das responsabilidades e dos custos da reforma 

agrária para os municípios (como foi o caso da educação e da saúde). Ao contrário do discursos 

há uma diluição do apoio público federal numa política agrária, que além de basicamente setorial, 

continua concentrando a maioria dos subsídios na agricultura patronal e empresarial 

supostamente idealizadas porque tidas como eficientes e exportadoras4. Segundo o INCRA 

(1999), o novo papel do governo federal - por enquanto limitado ao discurso sobre o 

desenvolvimento « pseudo-territorial »- , seria reduzido ao apoio aos ativos básicos:  o acesso a 

terra e à educação, e ainda de maneira descentralizada via os municípios. Ora bem, redistribuição 

das terras, educação de adultos e capacitação profissional, antes de virar prioridades do « novo 

mundo rural », sempre foram, ou deveriam ter sido, compromissos constitucionais do Estado 

Federal. Alem disto, são medidas que somente proporcionam retornos a mais longo prazo. 

Portanto, são precisas ações específicas de valorização dos territórios rurais, tanto dos 

assentamentos como da agricultura familiar local.  

 

No Nordeste semi-árido, mesmo sem apoio público ou institucional, alternativas vêm sendo 

construídas através da pluri-atividade que permite fixar sem-terras e minifundistas no espaço 

local (Schneider, 1999). Alem da dupla atividade (produção familiar e assalariamento), novas 

formas de renda podem ser encontradas, como a agroindústria localizada, o turismo rural, os 

serviços de proximidade que se constituem em melhores alternativas para os mais jovens ou os 

mais capacitados (Silva,1999; Melo,1998). 

                                                           
4  Marinozzi e Correia (1999) mostram ao contrário quanto o segmento mais dinâmico da  fruticultura irrigada do pólo Petrolina 
Juazeiro, é precisamente o da agricultura familiar (10.312 ha esta área sendo multiplicada por 5 entre 1991 e 1997) e não mais 
aquele das empresas (somente 7.025 ha em 1997, ou seja apenas o doubro da área de 1991) apesar do segundo beneficiar da 
maioria do apoio público, inclusive no marco do Programa Brasil em Ação. 
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A reforma agrária não é a única solução para o problema dos sem terras, sobretudo, quando trata-

se apenas de transferir a área de grandes fazendas falidas compradas acima do valor do mercado à 

trabalhadores que só dispõem de suas enxadas5. Novas configurações jurídicas podem ser 

procuradas através do regulamento dos estatutos dos meeiros e dos diaristas. Por exemplo, neste 

último caso, via cooperativas de trabalho, grupos de ajuda mútua, ou formas modernas de 

mutirão como os grupos de interesse ou de proximidade (Sabourin, 1999; Sabourin e Tonneau, 

1998). São alternativas serias e debatidas nas zonas irrigadas do Vale do São Francisco por duas 

razões: existem fontes de  trabalho e emprego sazonal, com a colheita das frutas (acerola, uva, 

manga, etc) e existem pequenos produtores pluri-ativos ou meeiros na periferia dos projetos 

irrigados. 

 

As experiências com grupos de interesse, revelaram-se uma forma pertinente de aprendizagem 

técnica para os jovens, os sem-terra e os analfabetos integrados a estes grupos. Chegaram até a 

constituir uma alternativa de renda através da sua integração como assalariados nos grupos de 

produção comunitária como em Pintadas-BA (ver box 5, Courcier, 1993). Não é muito diferente 

da proposta dos serviços de proximidade experimentada na Europa para gerar em mesmo tempo 

empregos locais e relações sociais (“liens sociaux”) de proximidade (Kotas, 1997).  

 

 Box 4: O Projeto Pintadas – Bahia 
 
         O projeto de desenvolvimento rural do município de Pintadas (12000 habitantes 500 km2) é conduzido pelo 
Centro Comunitários de Serviços (CCSP). Esta organização de agricultores “pluri-ativos”, criada em 1989, nasceu 
da prática das migrações estacionais no sul do País, com o apoio da Pastoral da Migração. Foi desde o início 
concebida para reunir trinta comunidades de vizinhos e associações locais. O objetivo inicial dos grupos de 
interesses ou de proximidade, foi juntar pequenos proprietários, sem terras e jovens rurais sem emprego, de maneira 
a constituir projetos produtivos comunitários capazes de mobilizar apoios técnicos e financeiros incompatíveis na 
escala individual. Inicialmente concebidos pela assistência técnica para viabilizar unidades de produção inter-
familiares capazes de suportar e valorizar investimentos técnicos (açudes, pequena irrigação, tração animal etc), os 
grupos de interesse ou grupos de produção em comum, tornaram-se espaços de experimentação técnica, financeira e 
social. Alguns se separaram ao cabo dos dez anos de contrato do financiamento inicial. A maioria renovaram a 
experiência ou optaram para a perenização dos grupos para empreender novos investimentos coletivos.  
 
                                                           
5 No Vale do São Francisco, diante do vergonhoso quadro da fome junto à vastas fazendas irrigáveis não produtivas, o INCRA 
foi levado a inovar com assentamentos em áreas irrigadas. O primeiro projeto é a Fazenda Catalunha (Lagoa Grande-PE), 
empresa de irrigação de cebola e tomate por pivot central que ao contrário das terras ocupadas do Banco Safra e da Varig, não era 
improdutiva, mas apenas falida por má administração e por conseqüência da implementação do plano real....!!!! Foi vendida ao 
INCRA à preço de ouro pelo grupo OAS e até hoje, os assentados ficaram com os pivots centrais parados. 
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 Esta experiência de reciprocidade comunitária, alimentada pela ideologia de solidariedade das Comunidades 
Eclesiais de Base da igreja católica, permitiu a integração econômica de sem terras, mulheres e limitou a migração 
definitiva. Constitui um exemplo de valorização e utilização das redes de proximidade para construir novas relações 
sociais e econômicas territorializadas. O uso dos canais dessas redes para difundir informação e inovações têm 
contribuído para a densificação e o fortalecimento das relações entre os atores locais. Assim, depois da construção 
de um açude comunitário no Sítio do Sapé, o proprietário da área doada, o velho Zé do Sapé, considerou que esta 
obra tal vez permitiria às famílias do lugar constituir uma « verdadeira comunidade ». 
 
 Desde 1995, O CCSP criou uma Escola Agrícola Familiar em Pintadas, praticando  a pedagogia da alternância 
entre as aulas  e o trabalho na unidade de produção familiar. Desde 1997, o Centro  participa da administração 
municipal e assumiu a secretária de agricultura do município. Atualmente está organizando uma cooperativa 
municipal de crédito e uma fábrica de confeição para ampliar as oficinas de costura. As mulheres têm uma 
participação ativa nos grupos, no CCSP e sobre tudo, no STR. Hoje, o Prefeito de Pintadas é uma delas. 
 
 
 
 
• A questão das mulheres 
 
Intervir nas relações de gênero, supõe trabalhar de maneira coletiva com mulheres e com homens, 

e não apenas com as mulheres sozinhas. Isto significa fazer respeitar (e apoiar) a especificidade 

das ações produtivas ou domésticas das mulheres como elemento da renda familiar, por exemplo 

através do crédito para atividades diversificadas (processamento de produtos, artesanato, pequeno 

comercio) como em Massaroca (Silva, 1994). Tais ações passam também pela criação ou pela 

reconstrução de espaços próprios para as mulheres, porém integrados ou articulados com as 

estruturas organizativas da comunidade ou do município, tradicionalmente « masculinizadas ». 

Nos dois casos, podemos citar o exemplo do crédito para atividades diversificadas do Comitê de 

Associações Agropastoris de Massaroca (CAAM) e dos cursos assegurados pelo Centro de 

Formação de  Massaroca na Bahia (box 6). 

 
 
Box 6 : Massaroca  (Juazeiro-BA) : a escola das mulheres 
 
Dentro da série de consultas para treinamento de adultos, o Centro de Formação de Massaroca (Cenform) recebeu 
pedidos das mulheres de várias comunidades para organizar cursos de artesanato, em particular pintura sobre vidro. 
Apesar da pouca expectativa de valorização e comercialização deste tipo de produto no mercado local, os 
educadores do centro cumpriram com os treinamentos de 15 dias em cinco comunidades. A participação foi 
importante, a maioria das mulheres de cada comunidade assistiu e aprendeu a arte com sucesso. As avaliações 
pedagógicas foram das mais entusiastas. Os resultados comerciais foram decepcionantes, quase nenhuma das novas 
artistas vendeu os seus produtos. O impacto econômico foi nulo. Alguns homens das comunidades gozaram dos 
técnicos e educadores que aceitaram perder tempo para satisfazer as "fantasias de algumas dondocas". Mas no 
momento da avaliação anual do Cenform, os cursos de pintura sobre vidro levaram a palma. Todas as mulheres 
testemunharam a importância dos resultados e impactos desta iniciativa. A explicação apareceu depois: estes cursos 
constituíram uma das primeiras oportunidades para as mulheres dessas comunidade se reunirem entre elas, sem os 
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homens, durante vários dias. No ano seguinte, três mulheres assumiram cargos na diretoria das associações 
comunitárias, duas entraram no diretoria do Comitê de Associações de Massaroca, cinco conformaram a Comissão 
de Educação do Comitê, duas assumiram a administração da Comissão de Equipamentos Coletivos, uma viajou na 
Europa para representar o Comitê. 
 
Em Massaroca, nunca se falou em "gênero" nem em projetos específicos para mulheres. Houve  sim, investimentos 
contínuos em matéria de educação, capacitação e organização. O maior sucesso econômico do sistema de crédito 
alternativo foi o financiamento de micro-projetos para atividades diversificadas (cozinha, renda, comercio, etc) 
geralmente realizadas por mulheres (Silva, 1994). Hoje, seu Raimundo, o Presidente do Comitê, reconhece: "....as 
mulheres agora são indispensáveis na nossa organização. Antes, ignorávamos elas, sem preconceito especial, mas 
por costume. Hoje devemos reconhecer a sua capacidade e inteligência. Elas são mais organizadas, e tornaram as 
reuniões bem menos chatas.....". 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. A geração de renda em meio rural : uma abordagem territorial 
 
Uma das fontes de renda e de emprego no meio rural depende da aplicação da reforma agrária 

através de políticas diferenciadas e específicas, destinadas a fortalecer e a assegurar as condições 

localizadas de reprodução da agricultura familiar, o que não aparece mais na recente proposta « o 

novo mundo rural » (INCRA, 1999). A eliminação de recursos específicos para assegurar crédito 

e assistência técnica aos assentamentos é um erro, pois, mesmo incluindo tais serviços de apoio à 

produção, não existe no Brasil geração de empregos com custos tão baixos comparados com 

outros setores de atividade (Sachs, 1996). Para completar a equação, é verdade que os níveis de 

renda correspondentes devem ser considerados; mas mesmo se são ainda bastante baixos na 

região Nordeste, foi provado que os assentamentos asseguram um papel multiplicador de renda 

através do consumo e do investimento (FAO-INCRA, 1994; Rodrigues, 1998). Por outra parte, o 

Brasil é um dos raros países (talvez o único) que dispõe de condições básicas favoráveis para a 

reforma agrária: uma reserva de terras pouco ou não valorizadas e um importante mercado 

interno em plena expansão (Sachs, 1996). 

 

A geração de renda para os jovens rurais pode também ser procurada na diversificação das 

atividades locais, diversificação da produção agropecuária familiar, melhor articulação ao 

mercado, processamento de produtos e agregação de valor através da melhoria da qualidade. Para 
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isto, o PRONAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e alguns estados, tem 

previsto fundos de investimento e custeio para a pequena agroindústria (Cerdan et al., 1997). 

Mas, em qualquer caso, paralelamente as condições econômicas, é tão importante assegurar as 

condições sociais para a permanência dos jovens no meio rural. Faz parte do de “ambiente 

institucional” favorável (Abramovay, 1998). Essas condições “catalisadoras” são ligadas a três 

principais fatores : (1) a implantação de infra-estruturas sociais (educação, saúde, transporte e 

comunicação, etc), que não precisa ser comentada; (2) a densidade de redes econômicas, sociais e 

técnicas entre os atores locais; mas também, (3) os investimentos em matéria de cultura e lazer: 

esporte, turismo, música, dança, festas locais, criação artística.  

 

O elemento cultural constitui outro exemplo de ambiente institucional favorável. Ele torna-se um 

motor de desenvolvimento de redes sócio técnicas capazes de manter a transmissão, a 

aprendizagem coletiva dos saberes locais, do saber fazer territorial. É essencial nos processos de 

modificação ou de transformação deste capital social segundo processos de inovação localizada 

via estruturas de interface como as redes sócio-técnicas (Pecqueur, 1995; Requier-

Desjardins,1997). Tal processo pode se assimilado a construção de “distritos agro-industriais” no 

sentido de Marshall, retomado por Becattini (1991). Marshall mostra que a proximidade 

geográfica pode ser um fator de difusão de inovações e externalidades tecnológicas específicas. 

 

Apoiar este tipo de enfoque passa, por exemplo, pela identificação e utilização das redes 

econômicas e sócio técnicas em torno da agricultura familiar. O planejamento local ou municipal, 

o apoio a decisão coletiva ou publica no meio rural brasileiro padece de informações mínimas e 

de referências validadas, especificamente para territórios de escala menor que aquela do 

município, malha mínima considerada pelo IBGE. Com o impulso da descentralização 

administrativa e da participação popular, florescem nos municípios mais isolados estudos sócio-

econômicos, diagnósticos, zoneamentos, tipologias de produtores....Infelizmente, a maioria 

desses trabalhos não usa  bases comuns, critérios e índices semelhantes, ou pelo menos, 

definidos. Isto limita tanto a análise comparativa como uma atualização relativamente regular 

destes estudos, indispensável para o trabalho de planejamento. Uma prioridade seria a 
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identificação e difusão de indicadores territoriais compatíveis entre eles e com as bases do IBGE, 

ao exemplo dos indicadores de desenvolvimento territorial da OCDE (Von Meyer, 1998). 

 

Finalmente, tratando-se de ambiente territorial e institucional favorável, encontram-se ainda 

jovens que aceitariam ganhar pouco para ficar na comunidade, ou até para realizar trabalhos tão 

duros e pesados como seus pais, mas não sem ter acesso a um mínimo de vida social e cultural. 

Em muitos casos, não somente não existe nenhum investimento para lazer, espetáculos e 

esportes, mas as práticas ou os valores da cultura popular rural foram desprezados e 

abandonados. Precisam portanto serem recuperados e revalorizados como no caso de Massaroca 

no Sertão do São Francisco (ver box 7, Sabourin et al., 1996). 

 
Box 7: A experiência de Massaroca  (Juazeiro-Bahia) 
 
   As associações comunitárias foram criadas entre 1983 e 1988 no marco de um projeto de legalização das terras de 
pastagens de uso comum, chamadas de “fundo de pasto”. A criação da associação de produtores, estrutura legal de 
representação do conjunto dos pequenos proprietários e agricultores da comunidade e a demarcação do território 
coletivo como das parcelas individuais, permitiu a outorgação de títulos de propriedade: privada para as parcelas 
individuais, comunitário e em nome da associação agropastoril, para o fundo de pasto. 
 
A partir de 1989, nove dessas associações do distrito de Massaroca se congregaram para criar o Comitê de 
Associações Agropastoris de Massaroca (CAAM), órgão de representação e de apoio as ações de desenvolvimento 
dessas comunidades. O CAAM conduz desde 1990 um projeto de desenvolvimento local do distrito de Massaroca. 
Após uma fase de estabilização da produção familiar via a intensificação da pecuária e graças a uma operação de 
crédito comunitário, o CAAM preocupou-se com a educação e a capacitação dos jovens, filhos de agricultores, em 
particular para a criação local de emprego e renda, dentro ou fora da produção agropecuária, através da Escola Rural 
de Massaroca, criou um Centro de Formação profissionalizante de jovens e adultos.  
  
 Após  algumas tentativas frustradas de promoção de unidades coletivas de processamento de couro ou de 
artesanato, os técnicos e educadores  procuraram novos empreendimentos alternativos para os jovens : 
processamento da carne de ovinos e caprinos, agro-turismo, comercialização de produtos etc. O projeto prioritário 
proposto pela comissão de jovens do CAAM foi conseguir recursos para aulas de música e compra de instrumentos, 
de maneira a montar um conjunto de forró Apesar da surpresa dos técnicos, ou até da indignação de certos 
responsáveis das instituições de apoio...este projeto acabou sendo reconhecido como importante, pois sem ambiente 
social e institucional favorável, nenhum jovem realizará esforços para ficar morando em Massaroca ou para criar 
alternativas econômicas locais. 
 
 

Conclusão  
 

Os principais atributos dos territórios rurais e peri-urbanos em construção em torno das 

atividades da agricultura familiar Nordestina, residem na capacidade de organização e de 

14 



inovação: Organização para garantir uma melhor coordenação local da produção e dos fluxos, e 

inovação para diversificar processos e produtos mais adaptados a demandas novas, condições 

específicas e mercados segmentados. Porém, as iniciativas e experiências existentes a nível da 

região semi-árida, já vêm contradizer o discurso dominante de muitos políticos e de diversas 

instituições quanto a ausência, a fraqueza ou a incapacidade de organização dos pequenos 

produtores familiares do Nordeste, habitual contraponto das secas para explicar o inaceitável. Os 

logros de Tauá, Massaroca e Pintadas constituem alternativas à reaparição a cada ano das 

vergonhosas Frentes de Emergência, implicitamente reinterpretadas como uma reminiscência das 

obras forçadas da época colonial ou das diárias devidas ao proprietário. Alias este ano, uma nova 

proposta foi discutida pelo governo da Paraíba: a possibilidade das frentes de emergência serem 

mobilizadas para projetos produtivos nas fazendas ou nas empresas agropecuárias, com 

excelentes condições de ressarcimento  (30 anos e poucos juros). 

Neste tipo de contexto, sem a organização sócio-econômica ou sócio-técnica dos agricultores, 

não existem hoje, muitos meios institucionais para viabilizar o apoio à uma agricultura familiar 

reprodutível em particular para reivindicar e negociar políticas públicas e legislações mais 

adaptadas para este setor. A definição de tais políticas, como o programa PRONAF ou o atual 

programa de Reforma Agrária, já depende diretamente, hoje, da organização municipal dos 

produtores familiares e dos setores da sociedade civil comprometidos com eles. 

Isto leva a formular algumas pistas de trabalho em matéria de apoio à produção e à valorização 

dos produtos da agricultura familiar em relação com a promoção dos homens e dos seus 

territórios. Em primeiro lugar é importante reconhecer e motivar a capacidade de inovação do 

setor familiar agropecuário e artesanal, em particular pela valorização do saber-fazer existente e 

pela capacitação profissional. Em segundo lugar cabe preservar a principal vantagem competitiva 

dos sistemas localizados de inovação, a saber sua capacidade de regulação apesar de condições 

precárias de produção e de comercialização. Finalmente é necessário favorecer o engajamento 

das organizações locais (da ação coletiva) junto com as instituições públicas (ação pública) no 

apoio aos sistemas de produção familiar através de mecanismos de coordenação e de negociação, 

de sistemas de formação ou ainda com a elaboração de um marco de leis mais adaptadas. 

O papel dos técnicos dos centros de pesquisa e de desenvolvimento é, precisamente, contribuir 

para identificar e para tornar mais visíveis e acessíveis as redes sócio-técnicas e econômicas entre 
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os atores. Cabe, também inventariar e caracterizar as formas de inovação local e os atributos 

específicos das sociedades rurais que podem ser valorizados através dessas redes. Outro passo 

seria qualificar as relações de intermediação entre ação individual, ação coletiva e ação pública 

de maneira a poder desenhar e logo coordenar planos locais ou microrregionais de 

desenvolvimento territorial.  
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