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as fontes

Esta contribuição surgiu de uma reflexão coletiva conduzida pelo CIRAD2 sobre o de-
senvolvimento agrícola das regiões do Sahel na África do Oeste. Esta reflexão coletiva mobilizou 
em torno de um grupo de coordenação do DSA1 uns sessenta pesquisadores e profissionais do 
desenvolvimento do CIRAD, e também de outros organismos: sociedades de desenvolvimento 
(Escritório do Niger e ODEM3 em Mali), agências de cooperação (ACDI3, Canadá), organismos 
não governamentais (CECI3, Canadá, AFUP3,GRDR3, France), institutos de pesquisa (ISRA3, 
Senegal INRA3, ORSTOM3 e Universidades (EHESS3, Universidade de Paris XI). Uma parte 
importante deste trabalho teve especificamente como objeto um inventário crítico das aquisições 
da pesquisa, assim como sua avaliação levou em consideração os objetivos do desenvolvimento.

A avaliação dos resultados da pesquisa agrícola foi conduzida combinando dois proce-
dimentos. Um se baseia em uma análise crítica dos resultados da pesquisa colocados em perspec-
tivas com os principais desafios que o meio saheliano* coloca em termo de desenvolvimento. O 
outro procedimento se baseia nos estudos de caso de ações de desenvolvimento que fornecem a 

* N.T. Saheliano refere-se ao habitante de Sahel, região semi-desértica da África Ocidental, em que se situam o Tchad, Niger, Nali, Mamitânia, Burkina Faso e Senegal.
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base empírica de uma reflexão sobre o processo de inovação em andamento no Sahel, como tam-
bém sobre as condições técnicas, sociais e econômicas, podendo favorecer e ampliar ou mesmo ao 
inverso, contrariar os movimentos de inovação.

Esta contribuição se apresenta da seguinte maneira:
Em um primeiro momento, nós traçaremos o perfil dos desafios colocados as sociedades 

do Sahel, mostrando as principais inter-relações que os ligam e contribuem para alimentar a com-
plexidade das problemáticas de desenvolvimento.

Em um segundo momento, será apresentada uma análise-diagnóstico dos principais resul-
tados da pesquisa, seguido de propostas de orientações para futuras pesquisas.

Face à complexidade das situações agrícolas, a apreciação dos resultados de pesquisa 
agrícola se revela delicada. A análise aprofundada dos resultados da pesquisa, mas também as fal-
tas levam, às nuances das posições pouco realistas que opõem a um otimismo excessivo baseado 
nos resultados experimentais não reproduzíveis, a um pessimismo também exagerado, apoiado na 
constatação da situação de crise das agriculturas do Sahel.

Os resultados da pesquisa agrícola são analisados em referência aos principais desafios 
do desenvolvimento. Produtividade, melhoramento dos meios e riscos nos parecem corresponder 
a estes desafios maiores de desenvolvimento, aos quais a pesquisa agrícola pode trazer respostas 
significativas. Levando em consideração a complexidade dos desafios, a diversidade das situações 
e a extensão dos problemas a resolver, estas respostas continuam, no entanto, parciais e injusta-
mente distribuídas.

Nós propomos em seguida orientações destinadas a iniciar um amplo debate que permi-
tirá extrair as prioridades.

O SAHEL DA ÁFRICA DO OESTE

O Sahel da África do Oeste, ao sul do SAARA, caracteriza-se por um clima tropical semi-
árido, com uma única e curta estação de chuvas, chamada inverno. Esta estação de chuvas delimita 
uma estação agrícola e de crescimento de pasto extremamente reduzida, que dura de 2 a 4 meses, 
centrada nos meses de julho e agosto. Depois do inverno vem um período sem chuvas que dura de 
8 a 10 meses, onde as atividades agrícolas são concentradas nas regiões irrigadas, nas zonas ala-
gadas, e onde os pastores exploram vastos espaços cobertos pela vegetação do inverno precedente 
que perde progressivamente seu alto valor nutritivo inicial.

No plano geográfico e econômico o Sahel é historicamente, uma zona de chegada para o 
comércio transaariano e uma zona de transição na África do Oeste em direção as regiões de savana 
e de floresta. Região de trocas e movimentos, é um mosaico de sociedades, há muito tempo inte-
gradas à troca de mercadorias e abertas à mudanças. O espaço econômico Saheliano está profunda-
mente integrado ao espaço econômico oeste africano, no bojo do qual as trocas são historicamente 
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subentendidas por relações fortes de complementaridade com as zonas sudanesas e de florestas.
Esta complementaridade se exprime pela circulação de produtos de origem agrícola, pelo 

fluxo de mão-de-obra temporária ou de instalação, partindo do Sahel em direção às regiões do Su-
dão e de florestas, enfim pela transferência monetária com destino às regiões de origem.

O espaço Saheliano não está acabado (Marchal) e, na falta de alternativas economicamen-
te viáveis, os produtores têm sempre como recurso a emigração. Esta se integra freqüentemente no 
bojo de estratégias coletivas desenvolvidas sob uma base familiar, mas pode também constituir o 
fundamento econômico das estratégias de autonomia acionadas pelos indivíduos. O espaço econô-
mico saheliano não se confunde, portanto, com o espaço agro-ecológico saheliano.

Os produtores sahelianos se defrontam com numerosos desafios: desafios agro-climáti-
cos, desafios ligados à reprodução das condições de fertilidade, desafios alimentares e econômicos 
no sentido amplo etc. Estes desafios não intervêm de maneira isolada, mas se combinam entre si 
formando configurações particulares que variam no espaço, evoluem no tempo, revestem-se de 
uma eficácia mais ou menos acentuada segundo a situação dos atores.

No entanto, além das especificidades ligadas as situações locais, surgem as regularidades 
marcando o conjunto destes desafios. Estas regularidades resultam da articulação de processos 
onde os riscos e os desequilíbrios compõem uma dialética de evolução com efeitos perversos e, 
em particular, do encontro entre as contingências do melo físico, em suas diferentes formas e as 
contingências do mercado no seu sentido amplo.

I - RISCOS E DESEGUILÍBRIOS ENTRE 
meios e soCiededes: os desafios do meio

Em torno das noções de desequilíbrio e de risco se concentra o essencial dos desafios 
enfrentados pelas sociedades sahelianas.

A rudeza e a complexidade destes desafios resulta da estreita imbricação entre riscos e 
desequilíbrios inerentes a severidade das condições agro-ecológicas e aqueles resultantes de situ-
ações econômicas entre as mais precárias do mundo.

DESAFIOS A CURTO PRAZO DO MEIO FÍSICO

Os desafios a curto prazo impostos aos produtores sahelianos são dominados pela 
contingência climática no quadro da estação de cultivo ou pastoril em curso. Esta gestão de 
decisões técnicas 1igadas à contingência climática leva em consideração as características re-
correntes do clima saheliano que poderíamos, se ele não fosse tão instável, qualificá-lo de in-
variante e as características induzidas ao meio físico pelos episódios climáticos recentes (seca 
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dos ano 70 e 80).
Estas características recorrentes apresentam desequilíbrios manifestos tanto ao nível da 

brevidade da estação de cultivo (desequilíbrio inverno/estação seca) quanto à fragilidade da oferta 
hídrica com relação às necessidades evaporativas durante a estação de cultivo. O caráter limitante 
destes desequilíbrios são reforçados pela contingência climática que colocam o agricultor e o pas-
tor em uma situação de risco quase permanente.

Os recentes episódios climáticos transtornaram profundamente os sistemas de produção 
sahelianas, e, além disso, tiveram sobretudo um papel de acelerador sobre os fenômenos evoluti-
vos que resultaram na degradação das condições de produção. A seca climática, dá lugar, em várias 
situações, a uma seca agrícola que resulta uma menor capacidade do meio físico e biológico de 
fixar a água: degradação dos estados de superfície e pressão crescente sobre a biomassa.

DESAFIOS A MÉDIO PRAZO DO MEIO FÍSICO

Os desafios a médio prazo impostos aos produtores sahelianos são dominados pela gestão 
de recursos numa perspectiva dominante de reprodução a unidade de produção. Esta gestão de 
recursos se desenvolve em um contexto físico marcado por importantes desequilíbrios iniciais que 
contribuem para o agravamento das condições atuais de transição em direção ao cultivo continu-
ado com o desaparecimento do alqueive (descanso da terra) como modo privilegiado de reconsti-
tuição da fertilidade em cultivo pluvial.

O cultivo e a passagem progressiva à cultura continuada com as durações de alqueive 
(descanso da terra) cada vez mais reduzidas, o desgaste dos pastos, a utilização sem drenagem de 
numerosas benfeitorias hídro-agrícolas sobre os meios aluviais representam sérios riscos de erosão 
e/ou de degradação. Riscos de erosão eólica nos lugares arenosos, riscos de erosão hídricas nos 
lugares com toposeqüência e risco de degradação dos solos irrigados (salinização por exemplo).

artiCulaCÃo dos desafios a Curto praZo 
e dos desafios a mÉdio praZo

As respostas técnicas os produtores sahelianos apresentam aos desafios de curto prazo 
numa perspectiva de limitação dos riscos relacionados ao acaso climático, têm um efeito, mais ou 
menos direto, sobre a evolução dos desafios a médio prazo.

A diversificação das paisagens de culturas que se beneficiam das heterogeneidades do 
meio e da irregular repartição espacial das precipitações delimitam a extensão das superfícies 
cultivadas. Se esta extensão cultivada não for acompanhada de um aperfeiçoamento técnico - as 
mesmas práticas são aplicadas nos espaços mais vastos com uma mão-de-obra freqüentemente 
limitada -, resulta numa acentuação de fraco controle das condições de cultivo. Sem modificação 
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significativa dos níveis técnicos e sem recorrer a outros modos de reconstituição da fertilidade, 
estes comportamentos técnicos diante do acaso climático, tendem a aumentar os desequilíbrios em 
matéria de fertilidade.

Da mesma maneira, o risco de secas importantes no decorrer do ciclo e o medo das per-
das levam os produtores a adotar comportamentos que limitam a utilização de fertilizante mineral 
e orgânico. Esta limitação dos engajamentos dos produtores em termos de adubos, se traduz por 
uma moderação de doses aplicadas em uma dada parcela, assim como por uma repartição da dose 
global sobre um maior número de parcelas.

Os engajamentos bem moderados relacionados à utilização de adubo, ligados à incerteza 
climática no período do cultivo tendem a aumentar os desequilíbrios e as ameaças que pesam sobre 
a reprodução das condições de fertilidade.

De uma maneira geral, o contexto de precariedade climática desequilíbrios e contingência 
climática - que caracteriza o Sahel, faz com que os produtores racionalizem sua tomada de decisão, 
privilegiando as respostas aos desafios de curto prazo.

UM QUADRO MACRO-ECONÔMICO GLOBAL EM DESEGUILÍBRIO

Estes riscos e estes desequilíbrios sentidos pelos produtores sahelianos se situam num 
contexto macro-econômico marcado por profundos desequilíbrios e pela persistência de políticas 
econômicas pouco incentivadoras com relação ao setor agrícola (Griffon, Ribier, 1990).

O primeiro destes desequilíbrios refere-se a enorme diferença entre as necessidades de 
alimentos das populações sahelianas e a oferta global dos produtos agrícolas de origem rural. A 
diferença entre a produção disponível e as necessidades, contribui para manter e desenvolver num 
volume de importação de produtos agrícolas que atinge atualmente um nível no qual, sua impor-
tância quantitativa e seu baixo custo, os tornam concorrentes diretos com os produtos agrícolas 
locais (Gabas, 1990).

O segundo desequilíbrio, fortemente relacionado com o primeiro, refere-se à defasagem 
crescente entre a oferta rural de produtos agrícolas e a demanda urbana, cada vez mais contemplada 
pelo mercado mundial. Encontramo-nos assim, diante de uma situação em que o crescimento urba-
no exerce pouca influência sobre a condução da produção rural. O fato de recorrer as importações 
para os produtos alimentícios - prolongamento da divisão colonial das trocas com a preocupação 
de cuidar dos interesses urbanos por meio de uma política de baixo custo dos produtos importados 
- tem como conseqüência direta, limitar o mercado monetário dos produtos alimentícios que, por 
este fato, são largamente auto-consumidos.

Esta defasagem priva os agricultores sahelianos de um incentivo que beneficiou e conti-
nua beneficiando, por medidas protecionistas, os agricultores da Europa Ocidental, pelo efeito de 
impulsão sobre o mercado e a produção alimentícia.
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As políticas econômicas anteriores se revelaram dispendiosas e pouco incentivadoras para 
os produtores agrícolas. As políticas atuais, dominadas pelo ajustamento estrutural, respondem às 
necessidades do enxugamento das finanças públicas, mas parecem não contribuir para a criação de 
ambiente econômico favorável às empresas de inovação dos produtores agrícolas.

Assim, as políticas econômicas adotadas passando da ideologia planificadora à ideologia 
liberal tiveram por conseqüência a criação de uma situação econômica contrária aos interesses da 
grande massa de produtores, e apresentam efeitos, talvez, mais desfavoráveis do que as secas nas 
economias agrícolas sahelianas.

ARTICULAçÃO DOS DESAFIOS DO MEIO FÍSICO E DOS DESAFIOS ECONÔMICOS

As respostas técnicas dos produtores sahelianos aos desafios do meio físico, poderão, 
certamente, ser melhoradas. No entanto, a execução concreta das proposições técnicas desde já 
disponíveis e suas capacidades de inovação diante destes desafios chocam-se com as contradições 
entre desafios a curto prazo e desafios a médio prazo, e na articulação destas contradições com os 
desafios impostos pela situação econômica.

A resolução técnica do problema da disponibilidade de água nas glebas, crucial para a 
agricultura pluvial e irrigada, supõe que sejam realizados pelos produtores, investimentos na or-
ganização do meio físico, tanto ao nível individual ou familiar da gleba, quanto ao da coletividade 
que explora os territórios.

A realização destes investimentos sob a forma de planejamento sofre concorrência das 
rendas imediatas produzidas pelas atividades extra-agrícolas no local ou em emigração. Os produ-
tores colocam na balança estas fontes de renda imediata com os ganhos de produção e a renda es-
perada pela introdução de soluções técnicas, cuja rentabilidade imediata é freqüentemente incerta 
e limitada diante de suas necessidades a curto prazo.

A pressão exercida sobre a biomassa por um recurso sistemático ao cultivo de novas 
terras em alqueive (repouso) e a redução da duração do alqueive se encontra então reforçada pela 
intensificação da exploração de recursos lenhosos como fonte de renda para numerosos produtores 
pobres.

Os comportamentos e as práticas que acabamos de apresentar resultam das respostas que 
os produtores trazem às combinações de desafios com os quais se defrontam.

Uma análise superficial destes comportamentos e práticas agrícolas pode conduzir a qua-
líficá-los impropriamente de "mineiros" (destruidores), e por isso mesmo, a considerar que os 
produtores sahelianos, no seu conjunto, agricultores e pastores, não têm nem consciência, nem 
preocupação com a reprodução, a médio prazo, dos recursos que eles utilizam. Os produtores sahe-
lianos têm, na realidade, consciência plena da degradação dos recursos do meio. O seu comporta-
mento diante destes recursos está massivamente determinado pela urgente necessidade do cotidia-
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no: o fato desse comportamento não afetar suficientemente os fatores de produção na construção 
de um meio mais artificializado não ressalta qualquer superficialidade, ou mesmo despreocupação 
com o futuro ou mesmo, de sua parte.

Diante desta situação de grandes transtornos do meio físico, a pesquisa agrícola propôs 
aos produtores um número importante de novas técnicas agrícolas e colocou em evidência mar-
gens de progresso não negligenciáveis.

Que balanço fazer das pesquisas anteriores e como orientar as futuras pesquisas de ma-
neira a melhor responder aos desafios impostos às sociedades sahelianas?

II - PESQUISAS E DESAFIOS DE DESENVOLVIMENTO EM SAHEL 
pesQuisas, tÉCniCas e produtiVidade

Numerosas são as análises econômicas e agro-econômicas as quais revelam que os pro-
dutores sahelianos necessitam aumentar sua produtividade: A análise dos resultados da pesquisa 
agrícola no Sahel, nos permite avaliar as capacidades técnicas disponíveis para o desenvolvimen-
to, e propor orientações desejáveis em matéria de pesquisas agrícolas, para garantir ganhos de 
produtividade a médio e longo prazos.

Podemos separar sumariamente a noção de produtividade, considerando respectivamente 
a esfera da produção e a esfera da transformação por um dado produto agrícola. Em matéria de 
produção, é útil para a análise distinguir produtividade da terra e produtividade do trabalho.

a esfera da produção

Saber adquirido para aumentar os rendimentos

Neste sentido, os resultados temáticos são numerosos. Podemos mencionar sucintamente 
os seguintes pontos:

•  Os resultados da pesquisa de variedades e mais particularmente as seleções operadas 
sobre o material genético saheliano, permitem ver uma melhoria quantitativa dos vo-
lumes produzidos. O potencial genético não constitui o fator limitante das melhoras de 
produtividade a curto prazo.

•  As pesquisas sobre mecanização e mais particularmente as propostas técnicas relativas 
à mecanização das operações do cultivo com a ajuda da tração atrelada permitem me-
lhorar a produtividade do trabalho e de valorizar ao máximo os recursos raros: o tempo 
e a água, assegurando as condições hídricas das culturas (Le Thiec, 1990).

.  A agro-climatologia pode doravante, ajudar a identificar, em grande escala (aquela da 
pequena região agrícola), as combinações de técnicas que autorizam os ganhos de pro-
dutividade assegurando a conduta do cultivo diante das ocorrências de seca climática 
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(Juncker et al., 1990).
.  Os ensinamentos empíricos tirados da análise das operações de restauração/reconstru-

ção da fertilidade ou da luta contra os fenômenos erosivos, assim como as etapas que se 
elaboram progressivamente neste campo em sinergia com as dinâmicas locais, demons-
tram que a melhoria das capacidades produtivas dos ecossistemas sahelianos não é uma 
utopia irrealizável (Rochelte, 1990).

Em primeira análise, e considerando se o campo da produção, os resultados da pesquisa 
agrícola demonstram que as melhorias dos níveis de produção, são efetivamente possíveis, tanto 
para o produto de exportação quanto para o produto de consumo local.

prioridades distintas entre os produtores

No entanto, a observação de numerosas situações agrícolas, coloca em evidência uma 
racionalidade dominante entre os produtores sahelianos: a procura de uma melhor produtividade 
do trabalho agrícola. Couty (1987), assinala a contradição manifestada entre a racionalidade domi-
nante dos produtores privilegiando a valorização do trabalho, fator raro, e a dos agrônomos, para 
os quais, o rendimento por unidade de superfície é geralmente preocupação central. Na realidade, 
em várias situações onde a terra não é ainda fator limitante, a observação das ações de desenvol-
vimento leva a constatar que a melhoria da produtividade resulta sobretudo de um aumento das 
superfícies cultivadas por pessoa ativa, do que do aumento da produção por unidade de superfície. 
Mesmo se estes dois objetivos não são automaticamente atingidos ao mesmo tempo, nem pelos 
mesmos meios (Couty, 1987), estes não são sistematicamente exclusivos um do outro, e um cres-
cimento da produtividade de trabalho pode coincidir, e mesmo favorecer uma melhoria da produ-
tividade dos recursos em geral e da terra, em particular.

É o caso da região de Sereer (Garin, 1990) onde a melhoria da produtividade do trabalho 
coincide com a melhoria da produtividade dos recursos.

Comparando os dados das observações agronômicas realizadas há 20 anos atrás, e nas 
condições pluviométricas mais desfavoráveis no período recente, Garin escreve: ‘Em conseqüên-
cia, fora os anos climáticos catastróficos como os de 1972-1973, 1983-1984, a produtividade do 
trabalho multiplicou-se por 1,5 a 3 e os rendimentos aumentaram consideravelmente em 20 anos, 
exatamente quando as restituições orgânicas eram mais importantes. A validade destas conclusões 
fica geograficamente circunscrita à região de Sereer. No entanto, estas conclusões atípicas com 
relação aos processos gerais, comumente descritos sobre a evolução da agricultura saheliana, con-
duzem a prudência e limitam generalizações precoces relacionadas com a evolução de agricultura 
no Sahel. Elas demonstram também, a utilidade de recorrer à análise de situações agrícolas no 
contexto do procedimento agronômico.

De fato, se nos interessamos pelos sistemas produção pelas estratégias dos produtores, o 
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quadro de referência da pesquisa agrícola não deve ser nem único nem unidimensional.
Assim, falando de valorização do trabalho camponês, Chayano exprime uma percepção 

esclarecedora que podemos usá-la parcialmente, para a análise de situações contemporâneas. sahe-
lianas ou não. “A família camponesa” escreve Chayano, “se comporta com relação ao seu trabalho 
exatamente do mesmo modo de um capitalista que emprega seus capitais de maneira a lhe render 
o máximo. Ela se esforça para suas necessidades com menos sacrifício possível portanto, levando 
em conta os meios de produção que ela dispõe assim como todas as outras formas de aplicação 
de seu trabalho, ela o reparte de forma a utilizar todas as possibilidades que oferecem uma boa 
remuneração”.

Se os produtores não se comportam sistematicamente de maneira a valorizar ao máximo 
sua força de trabalho, ao menos eles otimizam a destinação desta entre os trabalhos agrícolas e as 
oportunidades oferecidas pelas atividades extra-agrícolas, locais ou mais distantes.

Uma comparação falaciosa com as “Revoluções Verdes” asiáticas

É comum mencionar com relação ao Sahel, o fracasso dos programas de difusão de paco-
tes técnicos concedidos segundo modelo da Revolução Verde a partir da experiência asiática. Se a 
análise comparada aos mecanismos de difusão dos “pacotes técnlcos” na Ásia e no Sahel pudesse 
se revelar rica de ensinamentos, a comparação dos exemplos indiano e saheliano em matérias de 
recursos de solo mostra claramente os limites de uma transposição precoce ao Sahel de propostas 
técnicas elaboradas em um outro contexto (fracasso na introdução de material vegetal selecionado 
na Índia pelo ICRISAT).

Se tomarmos o exemplo dos solos vermelhos indianos comparados aos solos ferruginosos 
do Sahel, as diferenças de natureza destas coberturas pedológicas (PH, CEC etc., interditam toda 
transposição pura e simples das técnicas utilizadas na Índia para os solos africanos; as problemáti-
cas da pesquisa agronômica são de fato muito diferentes” (Boulgeon, 1989).

Além destes “parâmetros solos” mais favoráveis e, em primeira análise, o meio tomado 
globalmente presente na Índia, nas zonas de difusão das técnicas preconizadas, apresenta caracte-
rísticas que favorecem a adoção de “pacotes técnicos”. Citemos notadamente um menor risco hí-
drico e um meio mais artificial, tendo uma maior porcentagem de terras irrigadas do que as outras 
situações indianas e sobretudo mais que no Sahel.

Estes elementos nos permitem assinalar o papel principal desempenhado pelas condições 
do meio físico, no processo de criação e de difusão das técnicas.

Além do mais, em termos de material genético, seria irrealista negligenciar o paciente 
trabalho de seleção massiva, realizado pelas gerações de “produtores selecionadores” sahelianos. 
Resultou em um material extremamente bem adaptado ao rigor das intempéries do meio e quando 
a pesquisa se preocupou com a melhoria das variedades dos milhos, acelerando os processos de 
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seleção massiva, foram obtidos sucessos significativos sobre as populações locais. Não se poderia 
portanto negligenciar qualquer contribuição exterior, particularmente quando este contribui para 
suprimir um fator limitante trazendo um aspecto interessante. De fato, o postulado de universi-
dade do trio “genética-química-técnica” concretizado sob o forma de “pacotes técnicos” foram 
fortemente questionados pela adversidade da experiência. A utilização de um material genético 
“standard”, suscetível de produção sob todas as latitudes, demonstrou seus limites. Assim, privi-
legiou-se o trabalho de seleção no material vegetal não fotossensível, porque a fotossensibilidade 
contribui para assegurar o ciclo ao cultivo por um desencadeamento de maturação baseado na 
duração do dia.

Fora a fotosensibilidade do material vegetal, outros critérios foram privilegiados nos pro-
gramas de melhoria das variedades: O valor nutritivo dos cereais, e outras produções agrícolas, as 
aptidões de estocagem e as diversas modalidades de utilização doméstica (cervejas, mingau, cous-
cous, farinha, para os cereais por exemplo), o gosto dos consumidores (sabendo que este evolui) 
devem ser prioritariamente retidos como critérios de orientação e de escolhas tão fundamentais 
senão mais ao que o rendimento no Sahel.

Em termos de programas de pesquisa, uma atenção particular deve ser dada ao recense-
amento do material vegetal local. Este material vegetal, suas características biológicas, suas apti-
dões sobre o meio e nas condições de cultura especifica, devem ser descritas precisamente e servir 
de base para os programas de melhoria de variedades.

A procura de performances elevadas em matéria de rendimento não parecem pertinentes, 
no Sahel, senão a medida em que a artificialização do meio é dominada. Este caso é visível so-
mente em condições geograficamente bastante limitadas. Se é verdade que soluções do tipo “Re-
volução Verde” não podem, a curto prazo ser almejadas no Sahel, soluções técnicas são no entanto 
disponíveis imediatamente para trazer respostas a imbricação dos desafios do meio e os desafios 
da produção.

a esfera da transformação e das trocas

resultados limitados

Para os cereais, as operações de pré-tratamento das colheitas não têm problemas técnicos, 
com exceção do debulhamento para o qual as debulhadoras de pequena capacidade constituíriam 
uma solução administrável para a produção de pequeno porte. No que se refere as operações de 
primeira transformação, as políticas cerealistas atuais não permitem a utilização de técnicas sob 
medida, em escala industrial, quando as performances das técnicas artesanais continuam limitadas 
pela falta de abrasivo que tornaria possível o desenvolvimento do debulhamento a seco, que tem 
uma maior flexibilidade de utilização pelos consumidores. Apesar da importância dos dados que 
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as pesquisas sobre o processo de segunda transformação permitiram recolher depois de vinte anos, 
estes trabalhos não favoreceram a reconquista dos mercados urbanos. Estas pesquisas devem, no 
entanto, ser realizadas de maneira prioritária sob reserva, e que, doravante elas se orientem em 
direção da regulamentação de produtos locais eliminando o acesso aos cereais e aos produtos 
importados, pela elaboração de sucedâneos, procurando melhor valorizar os produtos locais com-
plementares (Santíer, et a., 1989).

Para os outros produtos tipicamente sahelianos, exceto o amendoim (feijão branco, hor-
taliças, frutas, carnes...) as experiências neste campo não são significativas e necessitam um im-
portante investimento para permitir que estes produtos tornem-se atraentes aos mercados urbanos.

Esta constatação rápida não significa que trabalhos de pesquisa não foram desenvolvidos 
nesta área ou nem trouxeram certas soluções técnicas. Trata-se simplesmente de salientar um de-
sequilíbrio patente que se traduz concretamente por resultados limitados no vasto campo que liga 
a produção ao consumo.

Resultados desigualmente distribuídos

A observação precedente, voluntariamente esquemática, deve ser matizada desde o mo-
mento em que se aprofunde a análise. A distribuição entre uma cultura como o amendoim e os 
cereais, milho e sorgo, é esclarecedora neste sentido. O amendoim é certamente, a produção sahe-
liana pela qual o destino final e os processos de transformação do produto tiveram uma incidência 
notável sobre os programas e os resultados das pesquisas. Por outro lado sobre milhos e sorgos, 
culturas pouco monetarizadas, e pelas quais o aval da produção não exerceu nenhuma influência 
sobre os programas de pesquisa, os resultados são limitados, e, sua ausência, bloqueia, em parte, 
as chances dos cereais reconquistarem os mercados urbanos.

Insuficiência de uma abordagem focalizada somente sobre a esfera da produção para res-
ponder ao desafio da alimentação das cidades.

Um procedimento de pesquisa e de desenvolvimento, focalizado sobre o único compo-
nente “produção”, se revela incompleto e insuficiente com relação a complexidade dos mecanis-
mos econômicos de permuta, no qual se inserem os produtos agrícolas. Neste sentido, torna-se 
interessante lembrar o que escreveu Fourastrié sobre o estudo da produtividade: O problema que 
importa quando se deseja estudar a economia de um produto, é somente estudar com qual intensi-
dade o progresso técnico age sobre a produção e qual tipo de mercado oferece o consumo. No caso 
das regiões sahelianas, e correndo o risco de uma generalização que convém matizar, por causa da 
diversidade de situações, pode-se afirmar que os desafios em termos de pesquisa e desenvolvimen-
to sobre a valorização dos produtos desde a produção até o consumo, são tão importantes como 
aqueles referentes ao campo da produção.

Além da dimensão quantitativa da resposta ao desafio que constitui a defasagem “deman-
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da/oferta alimentícia”, esforços importantes devem ser concentrados, em matéria de pesquisa e de 
desenvolvimento nos aspectos “qual idade de produtos” e adaptação aos modos de preparação/
consumo para os quais o meio urbano é um lugar privilegiado de evoluções e mutações rápidas 
(Bricas, 1990).

A demanda urbana é o motor possível do desenvolvimento do meio rural desde que ela 
possa tornar-se “efetiva” (Braudel), quer dizer constituir um escoamento real para os produtos 
agrícolas.

De mais, em matéria de relação entre produtos agrícolas e consumo, pode-se utilmente 
lembrar a estreita dependência entre o poder de compra e os ganhos de produtividade decorrentes 
das aplicações do progresso técnico (Fourastié). Todo ganho de produtividade, tanto o referente à 
esfera da produção quanto a esfera das permutas, contribui para resolver o problema de uma de-
manda fortemente limitada por um fraco poder de compras.

Tornar as demandas urbanas “efetivas” representa então um desafio para a pesquisa agrí-
cola e agro-alimentícias. Fala-se aqui de desafio com relação aos resultados limitados neste campo 
e do desafio social e econômico que ele representa.

pesQuisas, tÉCniCas e meios

Uma imbricação estreita entre ambiente e produção

Ganho de produtividade são desejáveis, mas dependem de melhoramento simultâneo das 
condições do meio físico.

A partir de experiências conduzidas pelo ISRA, em Saloum (Senegal, de 1978 a 1982), 
para identificar a resposta de culturas pluviais a adubação. A. Ange escreve: “O primeiro fator de 
estabilização dos rendimentos e da eficiência da fertilização é a luta contra a erosão. Esta é desen-
cadeada pelo desmatamento, pelo excesso de pastagem, pelo desgaste de solos pouco profundos 
sobre a couraça dos taludes. Foram propostas cordões de pedras mais ou menos na mesma altura 
construídas em filas duplas para diminuir o fluxo d’água nestas zonas frágeis e não cultivadas”.

A despeito da necessária adaptação a adversidade de situações, pode-se sem correr grande 
risco, generalizar ao conjunto do Sahel esta estreita dependência entre melhoramentos do meio 
físico e da produção de Sahel.

Ainda mais genericamente, o Banco Mundial cita em seu relatório anual de 1990: “Mes-
mo tendo em conta os contrastes eco1ógicos, as possibilidades de crescimento de produção agrí-
cola são consideráveis” e insiste sobre a importância dos esforços a fazer para “superar os imbri-
cados da produção agrícola e do ambiente”. Estas orientações e a importância dada a questão do 
ambiente são particularmente pertinentes ao Sahel.
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Margens de progressão e experiências a completar

Qualquer que seja o tipo de situação agrícola no Sahel, a realização de margens de pro-
gresso identificadas pela pesquisa agrícola passa por uma artificialização mais avançada dos meios 
físicos comparável, no plano econômico, a uma capitalização.

Estes processos de “construção” ou de “reconstrução” dos meios e de suas capacidades pro-
dutivas, a longo prazo, dependem estreitamente de regras e modos de utilização que era convincente, 
senão necessário, tornar compatível com estas dinâmicas de restauração dos agro-eco-sistemas.

Neste campo, as pesquisas devem certamente ser completadas, mas elas fornecem desde 
logo que os diagnósticos que permitam identificar os processos em curso e os fatores sobre os 
quais agir de maneira privilegiada em função dos grandes tipos de meio.

espaços pastoris

As políticas de valorizar os recursos pastoris por perfuração chocam-se com a dificuldade 
de atribuição de responsabilidade da gestão de uma obra pública pela qual a administração nunca 
teve meios de fazer respeitar os códigos rurais. Em 1974, E. Bernus escrevia: “Por razões políticas, 
administrativas, sociais e práticas, estas instalações (perfurações) foram colocadas a disposição de 
todos os criadores. A dificuldade em atribuir a um grupo uma instalação e de recusá-la a um outro 
nunca foi superada. Quase vinte anos depois o encargo do funcionamento destas obras, muito pe-
sado para o Estado e para os criadores, não foi ainda resolvida (Thebaud, 1988).

As perfurações, com grande produção não são, de fato, submetidas a nenhum controle 
nem da parte do Estado, desprovido de meios jurídicos e materiais, nem da parte dos pastores para 
os quais são um elemento central de suas estratégias de sobrevivência durante a longa estação 
seca. Parece, com efeito, que a limitação não se situa tanto na falta de ponto de água que permitam 
acessar novos recursos forrageiros quanto na atribuição pactuada de seu controle não exclusivo, 
concedido como um elemento essencial da política de gestão das pastagens.

Estas conclusões são convergentes com as de Guerin (1990) que escreve: ”Quando a 
carga animal está adaptada aos recursos forrageiros e quando a flora é variada, os animais con-
seguem, graças a suas escolhas alimentares variáveis de uma espécie a outra, ingerir rações cujo 
valor é superior aquela da cobertura gramínea, que constitui, portanto, o essencial da biomassa. 
Em conseqüência, as performances zootécnicas são freqüentemente superiores aquelas esperadas 
em vista das análises de forragens e a complementação nem sempre é justificada economicamente. 
Os esforços devem, pois, sobretudo voltar-se a uma melhor gestão dos percursos: colocação de 
defesas, regulamentação, cargas, associação racional de várias espécies animais...”

A problemática dos quais depende a produção pastoril coloca-se, pois, em termos nos 
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quais a composição social e de organização dos produtores desempenha um papel central.
Sub-exploração das potencialidades dos espaços irrigados
Os locais de aluviões que são, no momento, o essencial das superfícies colocadas em 

produção, representam superfícies nas desprezíveis, na escala do Sahel. A diversidade destas situ-
ações irrigadas nos locais de aluviões é fortemente marcada pelas variações morfopedológicas ao 
meio e os tipos de provimentos hidráulicos.

Verdadeiras ferramentas de precaução operando a medida em que as condições de fun-
cionamento estão reunidas, a realidade dos perímetros postos sob produção oscila freqüentemente 
entre a sofisticação técnica, as fragilidades locais e uma certa permanência paradoxi da dificuldade 
de assegurar a alimentação hídrica.

Sob o plano exclusivamente técnico, o controle da água de irrigação em diferentes níveis 
de escala representa atualmente o fator limitante de muitas situações a vista dos investimentos per-
mitidos neste setor. Parece também útil fazer uma síntese sobre este tema preciso do não-controle 
da água porque a irrigação é uma oportunidade de resposta aos desafios climáticos particularmente 
interessantes em zonas onde outras oportunidades produtivas são limitadas.

De outra parte, as regiões Sahelianas são marcadas pela coexistência espacial de zonas 
com excesso de água e de zonas não trabalhadas que não podem manter esta água. Até o presente 
momento, os manejos se referiram sobretudo as zonas aluviais sob a forma geral de manejos hidro-
agrícolas mais ou menos dispendiosas. Resta que, em muitas situações, manejos mais leves poderiam 
ser visualizados que permitiriam valorizar melhor tais espaços onde a água se encontra em excesso.

Manejo dos espaços agro-silvo-pastoris

Em matéria de pesquisa de base, a evidência do papel essencial exercido pelos estados de 
superfície dos solos Sahelianos em sua aptidão ao fluxo das águas e determinante para a orientação 
das pesquisas e das ações técnicas (Casenave, Valentin, 1989).

Técnicas, físicas ou biológicas, estão disponíveis e pode-se classificar as primeiras em 
função de sua ação sobre a estrutura do horizonte de superfície (Serpantié, 1990).

Caso de locais couraçados em toposeqüência

Dois tipos de ações aparecem complementares sobre este tipo de meio, a recuperação de 
terras degradadas em declives e mesas de arenito couraçadas e o controle do escorrimento sobre 
as toposeqüências de inclinação leve que exercem um grande papel no transporte de materiais 
arrancados pelas gotas de chuva. Controlar o Escorrimento permite ao mesmo tempo melhorar a 
produção e reduzir a variabilidade (Juncker et al. 1990).

Em matéria de recuperação/regeneração de terras degradadas, técnicas manuais são bas-
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tante conhecidas e difundíveis, como por exemplo a técnica do Zai, empregada espontaneamente 
sobre o platô Mossi (Burkina Faso) ou a técnica das meias-luas; ambas têm por finalidade capturar 
as águas de escorrimento para melhorar o esvaziamento e a alimentação hídrica e mineral das cul-
turas. A estes trabalhos de controle das águas de escorrimento e de captura dos elementos fins pode 
ser utilmente associada a plantação de espécies lenhosas ou erbáceas criteriosamente escolhidas 
(Rochette, 1989).

Em matéria de controle do escorrimento, diversas técnicas são suscetíveis de aumentar 
a duração potencial de infiltração da camada d ‘água e de reduzir sua capacidade de transporte 
partículas do solo. Essas técnicas são mais ou menos permanentes na gleba, necessitando ou não 
conservação e devem conciliar melhor infiltração com o risco de obstrução temporária e de con-
centração lateral da camada. Sua eficácia depende, entre outras coisas, de sua associação com as 
técnicas que modificam os estados da superfície, rugosidade e porosidade (Serpantié, 1990).

Tais proposições requerem uma adaptação a diversidade das situações agro-ecológicas e 
sua disponibilidade, que deve ser acrescida, não deveria servir de pretexto para limitar as pesquisas 
sobre a adaptação das espécies à seca.

Caso de meios com materiais de origem eólica

Nesses meios, a degradação é essencialmente de origem eólica, sendo a economia d’água, 
aí. relativamente boa. Esta forma de erosão é bastante anterior aos recentes episódios secos, mas 
estes últimos reforçaram tais fenômenos da redução massiva da cobertura arbórea (Bertrand. 
1990). A propósito das possíveis soluções, Bertrand escreve: “Os remédios para esta desertificação 
passam necessariamente pela manutenção do parque de Faidherbia albida, pela sua reconstituição 
onde foi destruído, por um manejo da espécie mediante replantio em filas ou em redes à base de 
euphorbia balsamifera ou de Acácia SP, de Balanites...”.

A questão dos parques na Áfroca foi abordada em detalhe por Raison (1988) que, a pro-
pósito da África Saheliana, realça as qualidades biológicas da Faidherbia albida cuja folhação 
e floração na estação seca constitui vantagem agrícola decisiva (utilização da forragem para os 
animais, em período de falta). Sobre a árvore em si e no plano técnico, os conhecimentos são mais 
avançados que a respeito de outras espécies para as quais existem, no entanto, referências de ex-
periências de desenvolvimento (Roechette. 1989).

Caso das baixadas

Em função dos diferentes tipos de baixadas (planos inundáveis, zonas de estepes, talme-
go...) a dinâmica de manejo permitiu empregar técnicas mais ou menos adotadas e fiáveis de esto-
cagem e de controle das enchentes em articulação com diferentes objetivos: formação de reservas 
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d’água para horticultura, necessidades de bebedouro, prolongamento dos estoques superficiais...” 
Escreve Serpantié (1990). As obras sobre manejo das baixadas foram objeto de uma publicação de 
síntese (Berton, 1988).

Caso das florestas naturais

No caso de florestas naturais, a indeterminação dos direitos de propriedade e do uso e o 
não controle destes recursos pelas populações relativas favorecem o desenvolvimento de com-
portamentos de exploração abusiva que colocam em perigo as capacidades de regeneração destas 
formações. As propostas técnicas para melhorar a produtividade destas florestas só serão eficazes 
a medida em que definirem localmente os direitos e responsabilidades dos usuários. De fato, es-
creve Goudet (1990), “métodos de manejos simples permitem melhorar a produção das formações 
naturais assegurando sua perenidade: trata-se essencialmente, de cortes simples de matas, em re-
volução de 12 a 20 anos, segundo as formações tendo como objetivo a produção de madeira para 
energia. As formações lenhosas dos domínios Saheliano e Sudaniano reagem perfeitamente a este 
tratamento. Deve-se proteger temporariamente e integralmente contra o fogo dois a três anos após 
a Exploração da mata de corte para obter um bom crescimento inicial dos brotos.

Em resumo, no campo da produção, a limitação técnica maior ao aumento das disponibili-
dades alimentares no Sahel reside em um insuficiente controle da artificialização dos meios. Entre-
tanto, em face da urgência a curto prazo, as estratégias aos produtores privilegiam o jogo da micro-
diversidade, a dispersão do cultivo e apostam mais seguramente nos retornos extra-agrícolas. Este 
desafio da artificialização não é, portanto, só técnica; no plano econômico, corresponde a uma 
capitalização que faz-se dificilmente na produção agrícola levando insegurança da produção, da 
comercialização assim como de possibilidades concorrentes de retornos extra-agrícolas. Resolver 
no Sahel as questões relativas à degradação do “meio ambiente” implica em pensar conjuntamente 
em alternativas econômicas globais que tornem atrativas para os produtores as práticas de gestão 
duráveis dos eco-sistemas.

pesQuisas, tÉCniCas e risCos

O risco constitui o componente central do contexto de referência dos desafios dos pasto-
res e agricultores sahelianos. O risco é sensível nas condições de produção mas também nas condi-
ções alimentares, comerciais e financeiras das unidades de produção. As respostas dos produtores 
exprimi-se através das práticas culturais e de criação de animais, mas igualmente por relações 
sócio-econômicas não exclusivamente agrícolas que dependem fortemente das contingências do 
meio ambiente macro-econômico global. Estas respostas podem ser analisadas em termos de es-
tratégias cujo denominador comum reside numa pesquisa constante de segurança, tanto no campo 



3839

técnico da produção agrícola quanto em matéria de manutenção de seu estatuto social e econô-
mico. As experiências técnicas disponíveis se referem aos riscos de origem climática e sanitária.

Modelos agro-climáticos operacionais ajudam a hierarquização das intervenções técnicas 
prioritárias numa perspectiva de economia de água, da gleba até a região, e possível, atualmente, 
utilizar estas experiências no contexto de operações de desenvolvimentos pilotos onde elas podem 
ser utilmente associadas aos trâmites sócio-econômicos.

O material genético selecionado no Sahel apresenta-se sob a forma de variedades com 
ciclos de duração contrastados:

- variedades com ciclo de duração reduzido (milho, amendoim, feijão branco), podendo 
suportar as contingências e terminar o ciclo em estações culturais curtas.

- variedades com ciclos de duração média apresentando níveis de tolerância apreciáveis 
na seca.

O material de tração animal, disponível e aprovado, permite a execução rápida das ope-
rações culturais que condiciona, no Sahel, a segurança técnica da estação de cultivo durante os 
períodos críticos das plantas cultivadas. Os arados atrelados por exemplo, oferecem ao produtor a 
possibilidade de realizar um número elevado de sulcos que combinam luta contra as ervas, adven-
tícios e economia de água, rompendo as estruturas superficiais do solo.

riscos sanitários

Estes riscos são relativamente menos elevados no Sahel do que nas regiões mais úmidas 
da África. Ficam, contudo, vivazes tanto mais ameaçadores quanto se podem combinar com os 
riscos de origem climáticas e de acentuar as conseqüências negativas.

Produtos de tratamento de sementes com pouco cu... o, contribuem para assegurar o es-
tabelecimento e a densidade da população vegetal, que são variáveis de peso na explicação dos 
rendimentos obtidos com cereais e leguminosas.

Vacinas estão disponíveis para prevenir as principais epidemias bovinas, e algumas destas 
vacinas são eficazes nos pequenos ruminantes. Seu custo relativamente baixo, aliado a sua eficácia 
técnica, são elementos centrais das estratégias de segurança das criações de animais Sahelianos.

De maneira mais geral, ao nível das unidades de produção, limitar os efeitos dos riscos ou 
lutar eficazmente contra as causas dos riscos agrícolas passa pelo desenvolvimento das estruturas 
de produção sólidas, equipadas com material agrícola afim de valorizar de maneira ótima a força 
de trabalho nos períodos críticos, capazes de flexibilidade através de um sistema de produção 
diversificado e tendo os meios de investir a longo prazo na construção de condições de produção 
mais favoráveis. Nesta perspectiva, o recurso às atividades de diversificação das rendas baseadas 
na transformação dos produtos de origem agrícola, deveria ser particularmente estudada em con-
texto onde a estação da seca dura mais de seis meses.
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iii - Quais pesQuisas para responder aos desafios e 
faVoreCer os moVimentos de inoVaçÃo?

grandes CapaCidades de inoVaçÃo 
ENTRE OS PRODUTORES SAHELIANOS

A análise de situações de mudanças e a reflexão sobre o processo de inovação evidenciam 
a grande propensão a inovação das sociedades Sahelianas e dos produtores agrícolas em particular.

Que “novas combinações” (Schumpeter) sejam realizadas no contexto de estratégias de-
fensivas ou, ao contrário, correspondem a estratégias mais ofensivas da parte dos produtores, a 
propensão a inovação destes últimos é muito forte. Ela se manifesta através de uma grande inventi-
vidade na adaptação das práticas agrícolas as condições desfavoráveis do meio físico e econômico.

Esta propensão à inovação exprime-se igualmente por capacidades de adoção de elemen-
tos técnicos novos independentes do nível de mudança induzida no sistema técnico de produção 
à medida em que o meio econômico favorece a expressão destas capacidades. Estas, permitindo a 
realização de “novas combinações”, são particularmente estimuladas pela conjunção de condições 
favoráveis de abastecimento de material e a montante, à jusante, pela monetaização e sobretudo 
pela garantia dos escoamentos.

resultados de pesQuisas importantes mas a Completar

A análise do desafio do meio, o estudo crítico dos resultados das pesquisas, enfim, sua 
confrontação com os principais desafios de desenvolvimento, evidencia a importância de conhe-
cimentos e experiências técnicas desde já disponíveis. Os bloqueios atuais em matéria de desen-
volvimento agrícola são imputados a uma insuficiência de resultados da pesquisa no Sahel. Sua 
repartição deixa, entretanto, aparecer as faltas e o desequilíbrio e pelos quais se deveria desenvol-
ver esforços significativos de pesquisas. De fato, estas faltas e estes desequilíbrios correspondem 
aos campos técnicos que condicionam a capacidade das sociedades Sahelianas a responder aos 
desafios mais cruciais na perspectiva de um desenvolvimento duradouro.

orientações gerais

regionalizar a pesquisa agrícola

As evoluções recentes das pesquisas sobre as condições de base da produção agrícola, 
que são os solos e o clima, autorizam uma melhor apreciação deles dentro de uma perspectiva 
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espacial e dinâmica.
Os solos podem ser daqui em diante resituados no contexto da paisagem agrícola e as 

unidades solos podem ser caracterizadas em termos de meios estáveis ou instáveis, o que é de fato 
essencial numa perspectiva de manejo de terras e espaços pastoris.

A Agro-climatologia propõe métodos de zoneamento operacionais de acordo com a esca-
la do Sahel e permite pensar o conteúdo técnico das ações de desenvolvimento e das políticas de 
desenvolvimento tecnológico em termos probabilísticos.

Esta dupla perspectiva espacial e dinâmica possibilita, pois, desde já, as bases físicas de 
uma regionalização das atividades da pesquisa agrícola no Sahel.

Levar em conta a dimensão econômica

Trata-se de formular os objetivos da pesquisa com referência aos quadros micro e macro-
econômicos.

Os constrangimentos que pesam sobre os Estados e os produtores são fortes. Uns, subme-
tidos aos ajustamentos estruturais não tem condições de dispensar recursos suficientes para apoiar 
o setor agrícola. Os outros, face as necessidades incompreensíveis a satisfazer e as suas fracas 
disponibilidades monetárias não dispõem de recursos, senão limitados, e que possam ser alocados 
a investimentos técnicos. Brevemente, a pesquisa agrícola deve levar em conta o fato que ela se 
encontra frente a inovadores potenciais, os produtores, cuja capacidade individual ou coletiva de 
financiamento do progresso técnico e singularmente fraca.

Levar em conta as demandas econômicas e sociais

Trata-se de ligar mais estreitamente a demanda social e econômica em matéria de inova-
ção de orientações dos programas de pesquisa.

Os produtores não possuem ainda estruturas representativas socialmente reconhecidas 
como interlocutores pelos poderes públicos. As “indústrias” de transformação dos produtos ali-
mentares, cereais, carnes ou produtos de horticulturas, situam-se, na maior parte, nos interstícios 
do setor organizado, privado ou do Estado e que se qualifica “informal”. Este termo diz de seu 
pouco reconhecimento oficial. São limitadas, portanto as possibilidades dos produtores agrícolas 
ou artesãos do setor informal de transformação de exprimir as demandas de soluções técnicas com 
relação ao processo de produção ou de transformação.

Dentro deste contexto, marcado pelo não reconhecimento institucional de setores pro-
dutivos, tão importantes economicamente quanto a agricultura e a transformação agro-alimentar, 
cabe aos pesquisadores contribuir, notadamente pelo estudo das formalidades e dos mercados, para 
definir com os produtores as necessidades de soluções técnicas inovadoras.
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Desenvolver pesquisas em função das faltas e das margens de progresso
É importante levar em conta as faltas e as margens de progresso rapidamente acessíveis 

por uma focalização dos programas de pesquisa nos pontos precisos, corretamente identificados, e 
cuja contribuição à economia da produção seja significativa. Ao mesmo tempo, as pesquisas sobre 
melhoria durável dos meios devem ser também conduzidas estando conscientes, de uma parte, de 
seu caráter fundamental e, de outra parte, de suas repercussões econômicas diretas e bem mais lon-
go prazo. Isto deve ser visto segundo diferentes escalas regionais em função do problema tratado, 
do tipo de pesquisa requerido e das condições geo-econômicas das zonas concernentes.

REDUZIR OS DESEQUILÍBRIOS E RESPONDER AOS DESAFIOS

O desequilíbrio potencial de produção/artificialização do meio: os benefícios do meio-am-
biente no Sahel

A curto e médio prazos, os melhoramentos da produção agrícola só poderão provir de 
uma artificialização crescente do meio, visando a melhor valorizar os recursos genéticos dispo-
níveis, cujo potencial de produção resulta em performance bastante superiores. As variedades de 
cereais ou de leguminosas não híbridas selecionadas entre as populações locais podem produzir 
duas a três toneladas de grão por hectare enquanto que as performances médias entre os produtores 
oscilam entre 200 e 800 kg/ha.

As propostas neste campo podem ser resumidas da seguinte maneira:

- Desenvolver, me estreita coordenação, as pesquisas com caráter técnico, agronômico, 
florestal ou zootécnico, e as pesquisas sobre os melhoramentos dos recursos naturais.

- Privilegiar as pesquisas sobre os temas técnicos que conciliem os objetivos de aumento 
de produção e dos lucros, e os imperativos de reprodução a longo prazo da fertilidade.

- Privilegiar os programas de pesquisa que perseguem os objetivos de preservação do 
meio conservado o cuidado de uma valorização monetária atrativa a curto prazo.

- Desenvolver pesquisas sobre os determinantes da evolução das práticas de manutenção 
e de reprodução a longo prazo de fertilidade.

De maneira geral, convém privilegiar o melhoramento do meio e de sua gestão ao in´ves 
de melhorar o material vegetal ou animal, para os quais experiências importantes existem. De ou-
tra parte, tendo em conta os déficits críticos em biomassa em período de entressafra, escolher-se-á 
de maneira privilegiada os temas de pesquisa que combinam o aumento dos recursos em biomassa 
vegetal e o aumento do lucro do produtor.
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O desequilíbrio “produção/transformação-trocas”: os desafios da alimentação das cidades

A disjunção que se observa entre os sistemas de consumo no meio urbano, e mesmo nas 
cidades do interior, e a oferta de produtos agrícolas saídos dos sistemas de produção camponesa, 
não permite que esta demanda interna atue como motor sobre a economia rural como foi historica-
mente o caso em outras situações. Relembremos o julgamento de Adam Smith: “O caminho mais 
amplo e mais importante do comércio de uma nação é o comércio estabelecido entre os habitantes 
da cidade e os do meio rural.

As pesquisas sobre a evolução dos modos de consumo no meio urbano destacam a diver-
sidade dos pratos Sahelianos; elas mostram também que mesmo concorrendo com as importações 
de trigo e de arroz, os cereais locais, milho miúdo e sorgo, conservam um lugar importante ligado, 
notadamente, ao seu forte valor nutritivo.

Apoiar a micro ou a médio agro-indústria, rural ou urbana, reveste-se para a pesquisa 
agro-alimentar, de uma grande importância no Sahel. Este setor, freqüentemente qualificado de 
informal, “está sempre apto a aproveitar as ocasições; e a zona das fontes, das soluções imprevis-
tas, das inovações também (...)”, pode-se dizer, retornando a descrição que faz Braudel da “zona 
inferior das trocas” dentro do contexto da economia européia.

As propostas neste campo podem ser resumidas da seguinte forma:
- Favorecer a diversificação das atividades de transformação dos produtos agrícolas, no-

tadamente, como meio de assegurar os ganhos dos produtores. Desenvolver-se-ão, para 
isto, programas de pesquisas que permitam atividades de transformação realizáveis na 
estação seca e geradoras de valor agregado ao nível rural.

- Desenvolver estas pesquisas sobre a valorização da produção levando em conta os hábi-
tos alimentares e sua evolução.

- Começar os estudos de mercado e de trâmites, internos ou externos, para orientar as 
escolhas das pesquisas a realizar em matéria de transformação dos produtos agrícolas.

- Valorizar as pesquisas étno-botânicas de maneira a orientar as pesquisas “depois” em 
direção à monetarização de atividades de colheita favorecendo os processos sócio-téc-
nicos de domesticação das plantas e de transformação dos produtos.

O desequilíbrio econômico: os desafios das unidades de 
produção, garantia e desenvolvimento

A garantia das unidades de produção deve combinar a pesquisa de uma segurança das 
condições técnicas de produção e a pesquisa de uma garantia monetária pelo viés da diversifica-
ção das produções e das atividades. O desenvolvimento das unidades de produção passa por uma 
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melhor utilização de recursos disponíveis, o reforço das capacidades de intervenção técnica e o 
aumento de capital de exploração no sentido mais amplo (gado, recursos arbóreos, forrageiros e 
material de cultura).

As propostas podem ser resumidas da seguinte forma:
- Orientar as pesquisas de forma a satisfazer um duplo objetivo de aumento da produção 

e dos ganhos e de assegurar as condições técnicas de produção, este último ponto de-
vendo ser prioritário.

- Desenvolver prioritariamente os temas de pesquisas que se debruçam sobre soluções 
técnicas de baixo custo de luta contra os casos, e particularmente em matéria de econo-
mia de água.

- Reforçar as pesquisas agronômicas regionais realçando neste nível o objetivo de estabi-
lidade de produção tendo em vista os casos climáticos e de flexibilidade de realização 
dos itinerários técnicos.

- Orientar os programas de pesquisa em zootecnia, levando em conta a diversidade das 
espécies animais, a diversidade das funções preenchidas por estas espécies, no bojo 
do sistema de produção e as possibilidades de ganhos monetários permitido por estas 
atividades de criação.

- Aprofundar os conhecimentos sobre a constituição, o desenvolvimento e a reprodução 
das unidades de produção.

- Situar as soluções técnicas existentes com relação ao capital necessário para poder es-
colher aquelas que correspondem às capacidades de financiamento diferenciados das 
unidades de produção e definir as condições e as formas de crédito compatíveis com as 
capacidades de reembolso limitados e aleatórios.

O desequilíbrio geográfico: O desafio da diversidade e dos grandes números

O movimento de inovação que realizam os produtores Sahelianos é tanto mais importante 
quanto as soluções técnicas que lhes são propostas, reforçam suas estratégias defensivas e ofensi-
vas. A escala mais apropriada para articular pesquisa agrícola e análise de estratégia de produtores 
e a escala sub-regional; por exemplo o delta inferior do rio Níger no Mali, a bacia de amendoim no 
Senegal, ou a Yatenga em Burkina Faso são consideradas como sub-região.

Uma tentativa de deslocamento das atividades tornou-se possível pelos conhecimentos 
dos recursos de base que permitem definir os grandes conjuntos, sub-regionais relativamente ho-
mogêneos.

E mais, a análise dos resultados da pesquisa revela um profundo desequilíbrio entre os 
avanços notáveis em fitotecnia, mas fortemente localizados e que não respondem senão imperfei-
tamente ao desafio da diversidade e os avanços importantes e operacionais em agronomia, mas de 
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aplicação restrita à escala das sub-regiões.
As pesquisas para o desenvolvimento apresentam resultados não negligenciáveis, frutos 

das experiências e das reflexões tiradas dos projetos de desenvolvimento. As necessidades dos 
produtores começam a se esclarecer, instrumento de comunicação que melhoram o diálogo com 
os produtores são elaborados e estes participam cada vez mais ativamente das diferentes fases 
das pesquisas. Por outro lado, novas preocupações emergem entre os pesquisadores que cada vez 
mais consideram a dimensão técnica como elemento de um sistema sócio-econômico mais amplo 
(Mercoiret e al, 1989).

Entretanto, face ao desafio da diversidade das situações e com o imperativo de reduzir as 
operações de desenvolvimento sobre espaços economicamente significativos surge a necessidade 
de preparar métodos que permitam passar das experiências realizadas com um pequeno número 
de produtores às operações que se referem aos “grandes números”. A escala da sub-região aparece 
particularmente adatada para conduzir este tipo de pesquisa metodológica, da mesma maneira que 
a este nível podem ser envolvidos as organizações de produtores de porte significativo.

Aos escalões sub-regionais, pode-se formular as propostas seguintes:
- Desenvolver, paralelamente aos estudos sobre o sistema de produção, pesquisas sobre 

as estratégias camponesas e as dos produtos agrícolas, e particularmente importante 
articular estas pesquisas com a programação das pesquisas técnicas.

- Levar em consideração a diversidade das situações agrícolas afim de precisar de conhe-
cimentos sobre os recursos e melhor orientar as pesquisas temáticas. De uma maneira 
geral, o nível sub-regional parece constituir uma escala de observação e de pesquisa 
totalmente pertinente para os estudos situando as interfaces temáticas e disciplinares. 
Citemos, por exemplo, as pesquisas sobre os lenhosos forrageiros e sua utilização na 
alimentação animal ou então as pesquisas sobre o melhoramento dos meios físicos e as 
técnicas de cultivos.

- Desenvolver as pesquisas com caráter metodológico compreendendo a difusão das ex-
periências técnicas na escala dos grandes números em relação com os agrupamentos ou 
organizações de produtores cujo papel ativo, neste processo, deveria revelar-se deter-
minante.

ConClusÃo

REFORçAR AS PESQUISAS NO SAHEL

De certa forma, os resultados da pesquisa agrícola permitem trazer elementos de solução 
técnica para as crises das agriculturas Sahelianas. Entretanto, devem ser imperativamente enrique-
cidos e completados afim de que as sociedades Sahelianas sejam mais preparadas para responder 
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aos desafios com os quais elas se confrontam. Para isto, os sistemas de pesquisa operando nas regi-
ões Sahelianas devem ser reforçados significativamente de maneira a melhor explorar e permitir a 
realização das margens de progresso identificados. A realização destas margens de progresso passa 
em particular, por uma melhor gestão dos recursos disponíveis, através de uma artificialização 
mais desenvolvida do meio físico.

faVoreCer os proCessos de inoVaçÃo ViVa entre os produtores

Entretanto, a variável técnica, por pertinentes e adaptadas que sejam as pesquisas, não 
é mais que uma das variáveis que condicionam o “processo de desenvolvimento”. Os suportes 
concretos de tais processos são os produtores Sahelianos; o termo produtor, na sua acepção mais 
ampla, engloba os domínios do artesanato rural, o da transformação agro-alimentar... Para que tais 
processos encaminhem a uma escala significativa econômica e socialmente, os produtores devem 
encontrar em condições econômicas que os incitem a realizar “novas combinações” (Schumpeter) 
que melhorem de maneira durável a produtividade dos recursos utilizados. A propensão à reali-
zação destas “combinações novas” ou inovações é muito forte entre os produtores Sahelianos, 
qualquer que seja a origem, endógena ou exógena, dos novos elementos técnicos que permitem 
tais inovações. Entretanto, sua realização concreta se encontra encorajada ou ao contrário, freada 
mesmo contrariada por condições do meio-ambiente econômico desfavorável.

MELHORAR O MEIO ECONÔMICO

As políticas econômicas sofridas pelos produtores e mais geralmente pelas sociedades 
Sahelianas, apresentam a característica comum de ter contribuído para com o crescimento dos 
principais desequilíbrios, citados no começo desta contribuição.

Os produtores não poderão responder aos desafios se o meio-ambiente econômico não 
lhes permitir operar com estratégias ofensivas, individuais e coletivas, nos campos da produção 
agrícola, de transformação e de distribuição de seus produtos.

No campo da produção, as estratégias individuais poderão desempenhar seu papel de su-
porte dos processos de inovação se porém preenchidas certas condições. A montante da produção, 
a presença do crédito, adaptado a fracas capacidades de reembolso e que permita adquirir materiais 
disponíveis no local, desempenha um papel essencial nas tomadas de decisão dos produtores em 
adotar propostas técnicas novas para realizar “novas combinações”. A jusante, monetarização e a 
garantia do escoamento dos produtos agrícolas, contribuem para aliviar as instabilidades do mer-
cado e os desarranjos das alterações climáticas. É, de fato, a combinação entre estes dois tipos de 
acasos que funda uma parte importante da complexidade dos desafios no meio saheliano. Reduzir 
a parte que salienta a economia favorecerá o desenvolvimento de estratégias de luta contra as 
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causas dos riscos climáticos mediante uma mais forte artificialização dos meios. A combinação de 
condições a montante e a jusante favoráveis aos processos de inovação que ponha em coerência 
interesses dos produtores e crescimento dos volumes produzidos, fornecerá aos produtores uma 
parte dos meios necessários para investir eventualmente na artificialização do meio.

Estas estratégias individuais devem encontrar apoio no desenvolvimento das estratégias 
coletivas através do papel crescente que desempenharão as organizações sócio-profissionais. O 
reforço destas estruturas de representação coletiva dos produtores no Sahel, em diferentes escalas, 
é um desafio tão importante quanto os processos de natureza estritamente técnica. Estas estraté-
gias de organização sócio-profissionais tem um papel-chave a desempenhar nas negociações das 
condições do meio econômico evocado precedentemente: condições de provimento, de crédito, 
de garantia de escoamento, organização da parceria com a pesquisa, enfim, negociação dos meios 
concedidos pelo Estado a estas estruturas sócio-profissionais para que eles possam exercer eficaz-
mente seu papel de co-gestão do setor agrícola através de funções que o Estado não tem meios de 
assegurar. No nível local, elas têm igualmente, um papel central a cumprir no controle, nas moda-
lidades de administração descentralizada dos recursos naturais e a operacionalização de estratégias 
coletivas de regulamentação dos territórios e espaços pastoris (Mercoiret, 1990).

No campo da transformação e na comercialização, as estratégias individuais só se desen-
volverão plenamente se os mercados urbanos Sahelianos e mais geralmente o oeste-africano se 
estivessem em condições de manter o setor da produção através dos escoamentos potenciais que 
representam para este último. No momento, o abastecimento das cidades e o déficit crescente entre 
as necessidades globais e a produção agrícola são satisfeitas pelo recurso as importações e baixo 
preço no mercado mundial. Regras devem portanto, ser negociadas, nos diferentes níveis nacio-
nais, por um lado e, depois, no nível de sub-espaços regionais oeste-africanos, de outro lado, para 
coordenar as políticas agrícolas e as políticas de importação de maneira a fazer valer as comple-
mentariedades regionais na perspectiva de uma reconquista dos mercados urbanos pelas produções 
locais. Não é, de fato, proibido penar que o abastecimento de arroz nos centros de consumo possa, 
a médio prazo, ser assegurado no nível oeste-africano, tendo em conta os limites do progresso 
existente neste campo. Um certo nível de proteção aos mercados sub-regionais aparece, assim, 
indispensável a um desenvolvimento de estratégias de abastecimento das cidades.

a neCessidade de um amplo debate

O trabalho coletivo, sucintamente apresentado aqui, constitui um ponto de vista de ope-
radores globalmente exteriores às sociedades Sahelianas. Não se trata de nada definitivo; trata-se 
de um estudo de reflexões, em um momento dado, focalizado pelas interrogações do CIRAD na 
origem deste empreendimento coletivo.

Estas interrogações iniciais do CIRAD concernentes aos resultados e as perspectivas em 
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matéria de pesquisa agrícola nos levam a ampliar a reflexão dos processos de inovação e a iden-
tificação de condições favoráveis ou, ao contrário, bloqueadoras destes processos. As propostas 
que foram feitas aqui, tanto em matéria de pesquisa como no que se refere as condições do meio 
econômico, devem portanto, ser considerados como um elemento para um grande debate que se 
trata agora, de organizar.
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