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A região Nordeste possui, conforme os dados do último censo nacional agropecuário, uma dupla 
peculiaridade no que tange à agricultura familiar. Em primeiro lugar, destaca-se como a principal 
região do pais pela importância dessa forma de produção. Essa importância se dá em termos 
absolutos: conforme a tabulação especial realizada pela FAO/INCRA ( 1996), o Nordeste 
totaliza cerca de 2,3 milhões de estabelecimentos familiares, ou seja, mais da metade da 
agricultura familiar brasileira. Verifica-se também do ponto de vista da importância relativa: 
nessa região, 83 % dos estabelecimentos agropecuários são de tipo familiar -uma percentagem 
maior à de qualquer outra região do pais. 

Em segundo lugar, a agricultura familiar nordestina singulariza-se por sua maior pobreza. Os 
dados FAO/INCRA indicam que a renda monetaria bruta dos estabelecimentos familiares 
nordestinos atinge, em media, apenas 08 salarios mínimos por ano, enquanto varia nas outras 
regiões de 19 até 34 salarios mínimos por ano. A agricultura familiar nordestina parece, de fato, 
exposta a numerosas dificuldades: secas, latifundio, clientelismo rural, analfabetismo, distancia 
dos mercados ... Até a dinâmica gerada em tomo do Mercosul parece representar uma etapa 
suplementar no processo histórico de afastamento do centro econômico do país em relação ao 
Nordeste, acentuando os riscos de exclusão do novo cenário econômico e social, marcado pelo 
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desengajamento do Estado. Ora, apesar dessas limitações que poderiam levar a um julgamento 

pessimista e fatalista, a agricultura familiar nordestina está se mantendo, crescendo e se 

diversificando, vivenciando novas ex-periênças produtivas e firmando-se como um componente 

fundamental da economia regional. 

Não se pretende, nesse texto, traçar um retrato de conjunto da agricultura familiar numa região 

tão heterogénea e complexa. Historiadores e geógrafos, como M. C. de Andrade ( 1964 ), tem · 

dado contribuições fundamentais para entender, na sua profundidade histórica, a diversidade da 

agricultura do Nordeste e das suas trajetorias de ocupação do espaço. Sociólogos e 

antropólogos como G. Freyre, ou, mais recentemente as equipes do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro (Garcia Jr., 1989) ou da Universidade Federal da Paraíba, são também fontes 

indispensáveis para compreender a racionalidade social e econômica da pequena produção 
familiar nordestina e a sua relação com o conjunto da sociedade. 

Esta contribuição visa apenas expôr uma trajetória de dez anos de apoio às expenencias 

produtivas da agricultura familiar em distintas regiões do Nordeste, assim como alguns 

ensinamentos que dela puderam ser tirados. Esse trabalho coletivo foi objeto de uma parceria 

entre o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA-EMBRAPA) e o 

CIRAD
1
. A primeira parte do texto resume a evolução do dispositivo de pesquisa

desenvolvimento em apoio à agricultura familiar, reavaliando os principais passos com os 

resultados obtidos e as novas interrogações colocadas (Caron et al., 1993). Na segunda parte, é 

apresentado com mais profundidade um dos resultados oriundos deste processo: uma análise da 

diferenciação espacial da agricultura familiar nordestina (Tonneau, 1996). 

1- UMA TRAJETÓRIA DE PESQUISA-DESENVOLVIMENTO EM APOIO A 
AGRICULTURA FAMILIAR NORDESTINA 

1.1 A demanda inicial 
O projeto de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar no Nordeste construiu-se em 

tomo de uma questão inicial, visando um objetivo central, e utilizando uma metodologia de 

pesquisa-desenvolvimento. 

A questão inicial foi a observação, muito comum no inicio dos anos 1980, de que as tecnologias 

elaboradas ou adaptadas em estação experimental pelos centros de pesquisa tinham uma difusão 

limitada entre a chamada "pequena produção". O sistema de pesquisa agropecuária implantado 

na década dos 1970 com, entre outros, a criação da EMBRAPA, tinha se revelado globalmente 

eficiente para fomentar a moderniz.ação da agricultura brasileira e permitir um forte aumento da 

Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agropecuária para o Desenvolvimento (França) 
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produção agrícola; mas essa modemiz.ação foi seletiva, atingindo mais que tudo os produtos de 
exportação e as empresas rurais. Essa modemiz.ação foi também fonte de marginalização social e 

geográfica. Muitos produtores rurais e regiões que nâo conseguiram modificar o seu sistema de 

produção enfrentaram uma crise, a qual, no caso do Nordeste, foi dramaticamente revelada pelas 
secas do inicio dos anos 1980. Cabe observar, no entanto, que os fenômenos de exclusão não se 

restringiram apenas aos sertões árido e semi-árido, mas atingiram tambem zonas de Agreste e do 

Meio Norte, bem mais úmidas. O que estava em jogo, de fato, não eram só as secas. Eram os 

agudos problemas sociais provocados pela crescente integração ao mercado. O sistema antigo 

no Nordeste, que vinculava o latifundio com a pequena produção dependente, estava em via de 
desaparecimento. No seu lugar estavam aparecendo por um lado empresas rurais, enquanto que 

a agricultura familiar, de dependente, passava a ser capitalista, ou familiar de mercado, ou 
marginalizada. 

Qual seria o futuro dessa "pequena produção" ? Para abordar essa questao da modemiz.ação da 
agricultura, dispunha-se de referências internacionais mostrando a existência de varias opções de 
políticas agrarias. Algums países favoreceram o desenvolvimento de empresas rurais, enquanto 

que outros, em particular na Europa, fizeram a escolha do desenvolvimento de uma agricultura 

familiar, considerada socialmente mais justa. O objetivo que serviu de fio condutor às ações do 
CPATSA e do CIRAD no Nordeste foi de estudar o potencial desse modelo familiar na região 

semi-árida, na perspectiva de um desenvolvimento rural moderno, produtivo e equitativo. 

Finalmente, a opção metodológica escolhida para este trabalho foi a pesquisa-desenvolvimento. 

Esta pode ser definida como "a experimentação, em escala real e em estreita sintonia com os 

agricultores, das melhorias técnicas, econômicas e sociais dos seus sistemas de produção e das 

modalidades de manejo dos seus recursos" (Jouve & Mercoiret, 1987). Para isso, a primeira 

etapa era reconhecer e valorizar a diversidade e a racionalidade específica dos estabelecimentos 

familiares. 

1.2 Etapa preliminar: da estação experimental ao meio real 

Um pre-requisito para aproximar a pesquisa agropecuária das experiências produtivas dos 

agricultores familiares era sair do modelo da estação experimental e da experimentação isolada 

de componentes técnicos, para testar as tecnologias de forma combinada e em condições de 

produção do agricultor. Essa etapa preliminar foi realizada no município de Ouricuri -PE, de 

1982 a 1986, através da introdução em cinco estabelecimentos de um conjunto de inovações 

tecnológicas, criando "sistemas integrados de produção" (SIP). Essa etapa recorreu a uma 

interferência direta do pesquisador com o produtor ao nivel do estabelecimento. As modalidades 

de experimentação eram controladas pela pesquísa (utilização de insumos subsidiados) e a sua 

abrangência era limitada ao sistema técnico de produção. Os parceiros envolvidos eram 
principalmente os cinco produtores e os pesquísadores. 
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Os resultados dessa primeira etapa incluiram avanços técnicos interessantes, demonstrando por 

exemplo o potencial das tecnologias de convivência com a seca para a sua adaptação ao nivel de 

pequenas propriedades. Mas ficou evidenciado também que as tecnologias que estavam sendo 
testadas tinham sido sempre elaboradas na estação experimental em condições otimiz.adas (meio 

ambiente e disponibilidade de recursos). A sua adaptação nas propriedades era feita recorrendo a 

uma introdução de capital a fundo perdido (subsidios). Isso equivalia a recompor artificialmente. 

as condições iniciais de elaboração das tecnologias. Devido à precariedade e diversidade das 

situações reais dos produtores, tal artificializ.ação prejudicava a extrapolação e a sustentabilidade 

dos resultados da experimentação. Pareceu, claramente, que a questão da viabilização das 

tecnologias nao podia ser desvinculada de outros componentes, tais como a organização social e 
o crédito rural. O problema não era apenas de se realizar pesquisa adaptativa em propriedades, 
mas, sim, de inserir a pesquisa técnica entre os demais componentes do desenvolvimento rural 
local. 

1.3 Da pesquisa em propriedades a um projeto de desenvolvimento local 
Para a pesquisa ser mais eficiente em relação às iniciativas produtivas dos agricultores, fazia-se 
necessario definir propostas de desenvolvimento mais participativas e mais afinadas com a 
realidade técnica e social. Também era preciso mobilizar, além do componente tecnológico, 

outros componentes do desenvolvimento rural. Optou-se então numa nova fase ( 1987- 1992) por 
um trabalho baseado na perspectiva do desenvolvimento local - isto é, um enfoque que "engaja 
os atores locais num projeto, lhes permite traduzir este projeto em planos e programas, e se 

esforça em criar as condições para que eles possam negociar os apoios necessários à sua 

realização" (Mercoiret, 1992 ). 

Esse enfoque foi implementado no distrito de Massaroca -BA, numa escala limitada (250 

familias). O objetivo principal da intervenção foi apoiar as comunidades rurais para a elaboração 

de um projeto integrado concebido como um cimento, um "convenio" entre os atores e as 
instituições externas. Esse projeto constitui um espaço de negociação interna entre os membros 
das comunidades e de negociação externa entre essas comunidades e os atores institucionais, 

principalmente a Prefeitura e os serviços estatais. Tratava-se de incentivar um processo de 

programação local concertada, compatível com os recursos disponíveis e com as condições e as 

expectativas dos atores locais. Outro objetivo, vinculado ao anterior, foi de favorecer a 

emergência de organizações de produtores reconocidas, em particular pelo Estado, para 
canalizarem os diversos instrumentos de política agraria. 

Nessa etapa a pesquisa passou a abranger, além do sistema técnico de produção, o sistema de 

decisão do agricultor, testando-se a implementação de um fundo rotativo de crédito rural. O 
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leque de parceiros também ampliou-se, passando a incluir, além das comunidades e de vários 

órgãos de pesquisa, a extensão rural e órgãos de desenvolvimento públicos e privados. 

A experiência desenvolvida durante 5 anos em Massaroca teve varios resultados positivos. Os 

produtores ganharam acesso a informações e a meios financeiros que fortaleceram as suas 

estrategias de integração ao mercado. Os tem.às prioritarios para os produtores foram discutidos 

e encaminhados através da organização de "grupos de interesse", que formaram a base de 

experimentações no meio real, e da obtenção de referências técnicas locais. Graças à 

implementação ( com ou sem crédito rural) de varias inovações relativas à alimentação animal, 

implantação de pastos, saúde animal e pequena irrigação, Massaroca passou a representar um 

exemplo de "pequena produção que dá certo". O enfoque também contribuiu para a organização 

dos produtores (criação de um Comité de Associações) e modificou localmente as relações 

tradicionais de dependência. "A mobilização dos recursos financeiros disponíveis passou a ser 

mais fâcil e os produtores pareceram adquirir uma maior capacidade para negociar os apoios 

técnicos correspondentes às suas necessidades" (De Choudens, 1992). Todos esses resultados 

contribuiram para uma melhoria geral das condições de vida. 

No entanto, a diferenciação social não foi evitada. Apesar de um discurso unitário, a repartição 

dos recursos do projeto (financiamentos, informações) foi desigual. A experiência de Massaroca 

deixava assim três questões pendentes. Em primeiro lugar, os sucessos obtidos pela mobilização 

local dos atores para significativas melhorias na produção e na qualidade de vida, ocultava a 

questão da viabilidade e sustentabilidade econômica dos projetos produtivos. Por exemplo, onde 

investir em prioridade: na produção ? no beneficiamento e na comercialização ? Em segundo 

lugar, fazia-se necessário entender os mecanismos de diferenciação social gerados pela 

integração ao mercado. Finalmente, a concentração dos esforços e do acompanhamento em 

tomo dessa experiência local colocava dúvidas sobre a sua capacidade de reprodução em 

situações menos dotadas em recursos humanos e financeiros. 

Esse conjunto de motivos levava à necessidade de recolocar essa experiência num contexto mais 

amplo. 

1.4 Terceira etapa: da pesquisa em escala local à abordagem regional 

A partir de 1991, foram experimentados varios caminhos para aproveitar a experiência adquirida 

em Massaroca, inserindo-a no contexto mais amplo da agricultura familiar nordestina. Nessa 

nova etapa os parceiros do projeto passaram a incluir também empresas estaduais de pesquisa e 

de extensão, ONGs, associações de produtores e municípios. Cinco mecanismos de valorização 

e de relativização dessa experiência local foram utilizados: 
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1/ realização de formações, em particular junto a extensionistas de vanos Estados do 
Nordeste, no marco da Unidade Regional de Capacitação e Apoio ao desenvolvimento rural 
(URCA-NE) (Urca-NE, 1994); 

2/ trabalhos de campo em outras regiões (BA, PE, CE; SE), em interação com entidades 
locais e com particular ênfase em métodos rapidos ; 

3/ experimentação de métodos de zoneamento e planejamento agropecuários em escala 
municipal (Santana et al., 1994); 

4/ participação no zoneamento agroecológico do Nordeste (Silva et al., 1992). De fato, a 
divisão tradicional do Nordeste em quatro sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão, e Meio
Norte é bastante rudimentar e não dá conta da diversidade do Nordeste, a qual está acentuada 
pela intensificação do processo de integração econômica. Procurou-se então estabelecer uma 
cartografia sintética, recorrendo ao conceito de unidade agroecológica. Uma unidade 
agroecológica pode ser definida como uma entidade onde o solo, a vegetação e a ocupação dos 

solos formam um conjunto de problemáticas homogéneas (Riché et al. , 1976). O critério "estado 
da vegetação" foi priorizado porque integra, no caso do Nordeste, informações sobre clima, 
releve, tipo de solo e ocupação humana. O zoneamento realizado com base nos mapas de 
vegetação foi ajustado em função de uma tipologia dos sistemas agrarios e dos sistemas de 
produção. 

5/ finalmente, foi realizada uma análise da diferenciação social do espaço rural nordestino 
(Tonneau, 1994). Parece interessante detalhar aqui alguns resultados deste trabalho, como 
contribuição para a caracterização das novas experiências produtivas da agricultura familiar 
nordestina. 

2. ANÁLISE DA DIFERENCIAÇÃO ESPACIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

NORDESTINA 

Este enfoque baseia-se na ideia de que o espaço rural constitui um produto das relações sociais, 
das interações entre os agentes sociais e institucionais envolvidos nos projetos de criação e 
distribuição de riqueza (Andrade e Madureira, 1981 ). A construção do espaço da agricultura 
familiar representa portanto um revelador das suas experiências produtivas. Para esse fim, o 
trabalho combinou uma análise histórica da colonização do Nordeste com uma interpretação e 
um reagrupamento dos dados obtidos para as 172 unidades geoambientais identificadas pelo 
zoneamento agroecológico do Nordeste. 

21. Análise histórica da colonização do Nordeste 
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Os fatores-chave da construção do espaço rural nordestino são a concentração das terras, 0 

carater extrovertido da economia e a escassez de investimentos para o consumo interno. O seu 
impacto foi marcante e aínda tem profunda ressonância na organização do espaço regional. A 
dominação economica, social e política de uma elite agraria e o carater extrovertido da economia 
nordestina contribuiram para um desenvolvimento desigual, marginalizando grande parte da 
população. 

Esse processo se traduziu, da colonização até os anos 1950, por uma estruturação do espaço 
rural nordestino em auréolas sucessivas partindo do litoral para satisfazer as necessidades 
europeias (vide Mapa 1). Primeiro estão os portos, pontos obrigatórios de intermediação para as 

mercadorias e os intercambios com o exterior: Recife, Salvador. . .  São as atuais metrópoles 
regionais. Depois, vem zonas de produções nobres: cana de açucar e cacau. Na periferia, a 
economia do Agreste dedica-se basicamente ao abastecimento do sistema em meios de produção 
( cultivos alimentares, pecuária, mão de obra temporária). Finalmente o interior produz algodão, 
gado e produtos de extrativismo, e integra os excedentes de população que as demais regiões 
não conseguem empregar. 

O acesso à terra e ao trabalho foi negado a uma grande parte da população que se viu obrigada a 
conquistar o interior do territorio. Mas ao contrario dos farmers norte-americanos, os colonos 
não conseguiram a oficialização dessa conquista através do direito de propriedade. O binômio 
latifundio / pequena produção dependente extende-se conjuntamente com o avanço da fronteira, 
criando constantemente "sem-terras" e empurrando-os cada vez mais para o oeste. Essa 
exclusão econômica foi reforçada pela primazia outorgada aos mercados de exportação, em 
detrimento do consumo interno, constantemente limitado pela pobreza rural. 

Do ponto de vista social, a relação latifundio / pequena produção dependente se impôs, 
estabelecendo diversos graus e formas de dependência ( escravidão, meeiros, pequena 
agricultura, assalariamento .. . ). Mas a "pequena produção" encontrou-se sempre dependente da 
"grande": quer seja para vender a sua mão de obra, para abastecer em produtos pecuários ou 
agrícolas as zonas exportadoras, ou para ter acesso à terra. 

A partir dos anos 1950, a politica modernizante impulsionada pelo governo federal se traduziu 
por um importante esforço de infra-estruturas e de injeção de capital, mas manteve o caráter 
desigualitario do desenvolvimento. Os desequilibrios subsistiram, embora mudando de natureza. 
A integração diferenciada à economia nacional e a capacidade de fornecer produtos competitivos 
passaram a ser os elos organizadores do espaço e da sociedade. A abertura dos mercados 
modificou a hierarquia anterior dos espaços. Por exemplo, a competitividade dos Agrestes foi 
diminuida, enquanto que novos espaços de competitividade apareceram nos polos de irrigação. 
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MAPA 1 

O NORDESTE: Organização em espaços aureolares (final séc. XIX) 
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22. Análise geográfica: localização da pequena produção e mapeamento da sua 
diversidade 

Trata-se aqui primeiramente de identificar alguns espaços onde a "pequena produção" conseguiu 
ganhar autonomia e se consolidar enquanto categoria de agricultura familiar. A comparação de 
várias situações regionais permitirá a seguir identificar condições associadas a essa emergência 

da agricultura familiar. 

Na ausência de possibilidades concretas de transformação profunda das estruturas agrarias 
(reforma agraria), o objetivo da análise foi de definir espaços onde a agricultura familiar pudesse 
coexistir ou desenvolver-se ao lado do modelo dominante das empresas rurais. Os espaços 
considerados são principalmente geográficos. Mas dizem respeito, também, a determinados 
dominios de atividade ou formas de organização. Considera-se dessa maneira, que os espaços de 
consolidação da agricultura familiar podem ser tanto geográficos, sociais e técnicos, quanto 
econômicos. 

Cabe primeiro a observação de que a agricultura famiilar nordestina continua em muitos casos 
dependente. A autonomia supõe, entre outros, o acesso à informação técnica e econômica para 
construir estrategias adaptadas ao contexto ecológico e econômico. Mas, para que o agricultor 
possa desenvolver essas estrategias de autonomia, ele tem que obter uma segurança sobre o uso 
dos meios de produção -em primeiro lugar da terra. Os economistas falam de área minima para 
alcançar a capacidade de investimento e viabiliz.ar o processo de crescimento; os agricultores 
também recorrem correntemente a essa noção. A área necessaria é obviamente relativa; varia 
com a localização, isto é com os recursos naturais disponiveis, e também com os sistemas de 
produção utilizados. A diversidade pode ser evidenciada por alguns dados empíricos. Em 
Ouricuri -PE, essa área seria de 100 ha para um sistema gado/algodão e de 30 ha para um 
sistema mais especializado, integrando agricultura e pecuaria. Na região de Juazeiro -BA, 200 ha 
são necessarios para estabilizar uma unidade de produção de caprinocultura extensiva com 
caatinga; no Vale do Salitre próximo, 2 a 3 ha sao suficientes para uma familia viver da 
olericultura irrigada. 

Podemos destacar casos de relativo sucesso da "pequena produção" nordestina na sua busca de 
sua autonomia. Mesmo não generaliz.áveis, são relevantes. Essa autonomia da pequena produção 
é uma condição necessaria para a consolidação da sua identidade própria, enquanto agricultura 
familiar. 

- As formas familiares de organização da produção aparecem nas zonas recentemente 
marginalizadas pela evolução econômica. É o caso por exemplo do sertão do Ceará, onde a 
atual crise do consorcio pastos / algodão mocó evidencia a decadência do antigo sistema de 
dependência lati / minifundia. A autonomia desse tipo de agricultura é relativa. O direito à terra 
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está precário . O nível de capitalização é muito baixo, assim como a capacidade de resistência às 
crises climáticas. A capacidade de sobrevivência dependerá da identificação de cultivos de venda 

que se adaptem à matriz produtiva da região e à evolução da demanda sociai2. 

- Essas formas de produção reforçam-se nas zonas antigamente marginalizadas, como 0 

sertão da Bahia. Continua existindo um forte movimento de exclusão e de emigração. Mas a 

melhoria das infraestruturas de comunicação e o desenvolvimento de centros urbanos regionais, 

responsáveis por uma diversificação da demanda alimentar, criam um dinamismo comercial que 

pode ser aproveitado. 

- Nas zonas tradicionalmente diversificadas (policultura e pecuária), a agricultura familiar 

mantem-se. Isso . se dá por exemplo em zonas férteis, porém dificeis de mecanizar, como os 

Agrestes. No Agreste de Garanhuns (PE) -zona alta, com clima e solos favoráveis para a 
agricultura-, a densidade demográfica atinge até 1 15 hab/km2 na zona rural . A estrutura fundiaria 

conta com 85% de proprietarios. Tradicionalmente, a região fornecía mão de obra, grãos e 
produtos animais para a Zona da Mata. Perdeu espaço a partir de 1960, em decorrência da crise 
das plantações do litoral e do acirramento da concorrência do Centro-Sul para o abastecimento 

das metrópoles regionais. Isso levou a região a uma reorientação para a pecuária. O processo de 

seleção em curso está eliminando muitos pequenos e grandes produtores. Vale salientar que a 

categoria de área entre 1 O e 100 ha é a menos afetada. Esse processo abre a possibilidade de se 

constituir na região uma mediana agricultura relativamente autonoma (Tonneau, 1994). 

Outras regiões dessa categoria podem ser citadas, como o sertão sergipano onde o leite 

apresenta-se como o principal vetor de integração da agricultura familiar ao mercado, com um 

forte dinamismo da produção, abastecendo o mercado das capitais regtona1s com uma 

diversidade de produtos derivados do leite (Cerdan e Mitternique, 1 996). 

- As formas familiares de produção estão também presentes nas zonas altamente integradas ao 

mercado naciona� como por exemplo nos perímetros irrigados do Vale do rio São Francisco. 

Esta presença está frequentemente ligada a produtos exigentes em mão-de-obra ou que 
demandam uma alta tecnicidade, podendo também haver terceirização de atividades por parte 
das empresas rurais (para viveiros de plantas por exemplo). 

Resumindo, o processo de autonomia da agricultura familiar parece estar ligado a pelo menos 
quatro situações : 

produção para o mercado interno (produções intensivas em mao de obra) ; 

produções específicas de alta qualidade (olerícolas, algumas frutas como uva) ; 

zonas férteis, porém dificeis de mecanizar ; 

2 Merece ser ressaltada a iniciativa da ONG ESPLAR. para estimular a venda do algodão mocó no mercado do 
algodão biológico, que permite um acréscimo de 25% do preço ao produtor (Lima PJF, comunicação pessoal). 
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zonas antigamente ou recentemente marginaliz.adas ( ausência ou desistência do 
latifundio ). 

Um mapa da organização espacial do Nordeste em 1980 foi produzido (Mapa 2). Basea-se nas 
informações do zoneamento agroecológico do Nordeste, que identificou 172 unidades 
geoambientais, assim como as paísagens e os sistemas de produção que as caracterizam (Silva et 
ai. 1992). Esse mapa evidencia uma evolução na organização do espaço rural em relação à 
realidade resumida no mapa 1. O espaço rural deixou de apresentar uma organização em 
auréolas successivas. Caracteriza-se em 1980 por manchas representativas de situações 
contrastadas em termos de articulação com o mercado. Temos assim três tipos de espaços: 

- as áreas integradas à economia nacional ou internacional: a presença de infra-estruturas de 
comunicação e de comercializ.ação é determinante para a competitividade dos produtos. As 
formas de produção capitalistas são dominantes. Nesse tipo de espaço encontram-se formas de 
produção familiar, conjuntamente com as empresariais. Vantagens comparativas ( cultivos 
tropicais com ou sem irrigação) permitem exportações para o Centro-Sul e o exterior. 

- os espaços econômicos regionais, a proximidade das cidades, onde existe uma diversificação da 
demanda agrícola, às vezes induzida por atividades extrativistas ou por empregos públicos. A 
demanda urbana pode ser o suporte do fortalecimento de um mercado de proximidade. 

- os espaços econômicos locais, em zonas de recursos naturais pobres. A concorrência das 
demais regiões é sensível. Os estabelecimentos familiares tendem à subsistência, tendo pouca 
penetração no mercado; encontram-se freqüentemente fragiliz.ados, com pouca ou nenhuma 
capacidade de investimento. Os fluxos migratórios continuam, em relação com as crises 
climáticas. 

3. CONCLUSÕES 

Este texto descreveu os passos de uma trajetória de apoio a experiências produtivas dos 
agricultores familiares do Nordeste. Essa trajetória abarcou gradativamente quatro dimensões do 
desenvolvimento rural -que constituem ao mesmo tempo quatro eixos de negociação e de 
possível consolidação da agricultura familiar: enfatizou inicialmente a dimensão técnica; passou 

depois a abranger a dimensão social e organizativa; a dimensão geográfica; e a dimensão 
econômica. 

Duas conclusões gerais podem ser tiradas dessa abordagem regional da agricultura familiar 
nordestina. 
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Primeiramente, existem diversos espaços de fortalecimento e de crescimento da agricultura 
familiar nordestina. Esses espaços técnicos, sociais, organizativos e econômicos podem inserir-se 
nas brechas não cobertas pelas empresas rurais, aproveitando os seus pontos de ruptura 

- limites ecológicos : a revolução verde não se aplicou, nem é aplicável, para as zonas mais 

sensíveis ecologicamente e menos bem dotadas em recursos naturais ; 
- limites econômicos : a eficiência da empresa rural não é sempre a maior. A agricultura 

familiar pode ter custos de produção menores para diversos produtos intensivos em mão de 
obra. Está mais afinada com a dinâmica dos mercados locais e e dos produtos de 

abastecimento interno, cujos preços não estão sempre considerados atraentes pelas 

empresas ; 
- limites técnicos : alguns produtos necessitam de um cuidado direto, do II olho do dono 11 (ex . :  

determinadas fruteiras, produção de sementes) ; 

- limites sociais e políticos : a exclusão gerada pela êxodo rural tem um custo social e político 

cada vez mais elevado. 

Outro aspecto fundamental é que as estratégias de fortalecimento das experiências produtivas 

dos agricultores familiares devem basear-se no reconhecimento da diversidade dessa agricultura. 

A diversidade das situações ecológicas e sociais faz com que um projeto único de 

desenvolvimento da agricultura familiar seja utópico . As experiências dos agricultores, e os 

planos e projetos que visam apoiá-los, só podem ser construídos localmente. Os municípios do 

PRONAF constituem, sem duvida, um teste decisivo para este desafio. 
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