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1. ÂIÇ N 'PRODUÇÃO

É indiscutível, a importância que assume a atividade
agrícola nos processos de produção em desenvolvimento, não
somente na agricultura como em outros setores da economia.

Por sua vez, a exploração agrícola, em seus diversos
aspectos, tem por objetivo não só a produção de alimentos
para homens e animais, bem como a produção de matéria-prima

para vários ramos da indústria e produção de energia.

Durante toda sua história, que se confunde com a
própria história dos homens, a agricultura vem evoluindo e
criando meios para simplificação de trabalhos e obtenção de
maior produtividade das plantas cultivad.as. O esforço de
inovação tem provocado no meio rural várias mudanças: o
trabalhador rural e os equipamentos à tração animal vem
sendo substituídos por máquinas e implementos, diminuindo-se

o tempo de preparo do solo para o plantio e as operações de
colheita; as áreas plantadas são vastas, ocupadas por um
mesmo tipo de planta, as matas foram sendo devastadas. As
ferramentas uti].izadas para o aumento da §p&.~0óu-civíóadzz

agrícola teriam por objetivo auxiliar ao h.omem, animais e
plantas, mas, quando empregadas de modo errado, acabam por
ferir o meio ambiente e trazer sérios problemas sociais.



A tecnologia na área agrícola é criada para contribuir
no processo de desenvolvimento da agricultura. A partir de
sua experimentação e eficiência comprovada, ela é difundida
no meio rural para ser, então, adotada e cumprir o seu
papel; papel esse em alguns casos, até discutível, se
partirmos do pressuposto de que ele está voltado para um
determinado interesse.

Nesse aspecto, há de ser considerada a pergunta. "Agrô
)Hnomo: médico da terra ou devastador com diploma 2 (num mu

ro, em uma rua da cidade de São Paulo, 1982).

Ao surgir uma técnica nova, de comprovada eficiência,
ela tem de ser levada ao produtor rural para ser adotada na
prática. Alguém deve viabilizar ea adoção, ser c› agente da
comunicação dessa tecnologia, estabelecendo ea relação
ciência/produtor rural.

O "comunicador" do campo tem sido o engenheiro agrôno

mo. Profissional da área das Ciências Agrárias, que durante
a sua formação recebe as mais variadas informacões sobre as
maneiras de trabalhar o solo, fazê-lo produzir e manter-se

como reeursø natural que deve ser preservado, sendo capaz de
conduzir o cultivo de palantas de modo que se tornem o mais
produtivas possível em boas condições de fitossanidade. Toda

a sua formação é técnica e através dessas técnicas adotadas
no meio rural, pode-se chegar ao desenvolvimento da agri
cultura.

Mas se o profissional não se tornar consciente a ponto
da d.istin‹;=ão sobre quem é favorecido pela tecnologia, ele
pode transformar-se em "devastador com diploma". Não o
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devastador apenas do meio ambiente, mas também devastasdor

de pequenas propriedades que vão sendo "engolidas" por
grandes produtores.

"Todo aprendizado deve encontrar-se
intimamente associado à tomada de
consciência da situação real vivi"
da". (FREIRE.6.1979).

Pois temos IUM1 realidade: agricultura - agrõnomos ~
agricultores, que não é vista realmente em todos os seus
aspectos. Se cx; agrõnomos, os agentes chi comunicação, têm

uma visão da realidade e em função dela é que intervém nela
mesma e estabelecem seus objetivos, mas não em cima de uma
realidade concretamente real. Ao intervirem de acordo com
sua visão, tem um resultado ou efeito, mais ou menos próximo

do seu objetivo, que provoca uma modificação nessa
realidade, podendo até mesmo ser muito diferente do
objetivo. O efeito pode até ser contrário, claro, o processo
não é mecânico, é muito mais complexo.

Não se pode dividir o todo e atuar em parte dele, de
acordo com aquilo em que se acredita como verdade, porque
essa verdade é esfacelada, no máximo, ela pode ser parte de
uma verdade real. E sempre, Exu? trás daquilo que sua acre
dita, revela-se uma intenção.

É preciso ter a coragem e a honestidade de se revelar a
intenção, a mistificação do processo não beneficia ninguém,
porque existe uma intenção por trás do discurso. E isto tem
def ser posto claramente, para que o discurso venha a
corresponder à prática.



As pessoas pensam. diferente, então, agem diferente,
porque agem de acordo cmm|‹> que pensam. Como então, ao se

comunicar uma nova técnica, espera-se que seja adotada ?

A adoção não é simplesmente o processo de receber uma

informação e adota-la. Ela está ligada a outros fatores que
fazem parte da realidade do agrilcutor.

Para se levar alguma coisa nova para o agricultor, ela
tem de estar ligada aos seus interesses, ela tem de' ser
inserida.ru1 sua visão de nuumkn porque, nessa comunicação

desempenhada pelo agrônomo, há uma ação maior, a ação
educadora.

"Uma das grandes, se não a maior
tragédia do homem moderno, está em
que é hoje dominado pela força dos
mitos e comandado pela publicidade
organizada, ideológica ou não, e
por isso vem renunciando cada vez,
sem o saber, à sua capacidade de
decidir". (FREIRE.43.1979).

C) desenvolvimento (hi agricultura. será. pleno somente,
quando os agrõnomos e agricultores tornarem~se conscientes
da situação real ea conseguirem, juntos, cuflnur pela melhor
solução.

O objetivo deste trabalho é tentar caracterizar o
relacionamento entre agrônomo/produtor rural e ‹› modo pelo
qual vem se dando essa relação. Também avaliar a influência
do engenheiro agrônomo no cpu: se refere ši transferência e
adoção de novas tecnologias por 'parte dos agricultores, e
que.conseqüentemente, aumentam a produtividade da áreas ru~

rais.
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Para tanto, optou-se, a partir da constatação da ques
uem está a técnica ensinada ao agrôno

mo? ; eml realizar' uma entrevista cxnn produtores rurais,
pequenos, médios e grandes, da região oeste do Paraná, para

nível de desenvolvimento tecnológico de suasavaliar 0
propriedades e qual a interferência da pessoa do engenheiro
agrônomo nesse processo.



2.zO PROCESSO DE TRANSFERENCIA

"Os intelectuais de tipo rural são,
em sua maior parte, "tradicionais",
isto é, ligados ã massa social cam
ponesa e pequeno-burguesa das cida
des (notadamente dos centros meno
res), ainda não elaborada; este
tipo de intelectual põe em contacto
a massa camponesa, com a adminis
tração estatal ou local (advogados,tabeliães) e, por essa mesma fun
ção, possui uma grande função polí
tico-social, já qua a mediação pro
fissional dificilmente se separa da
mediação política." (GRAMSCI.l3.
1982).

O engenheiro agrônomo é c agente que viabiliza a inter
locução tecnológica - jprodutor rural, numa função peda
gógica. Mas devido ao modo de produção capitalista, o qual
propicia cada vez mais a acumulação de bens, essa função vem

se desvirtuando, pois o engenheiro agrônomo tem sido instru
mento das classes dominantes em defesa de seus interesses,
deixando de lado o agricultor, que, desamparado, passa a de
sacreditar no agrônomo.

O engenheiro agrônomo chega à propriedade rural armado

de ¡ argumentação "fabricadas" dentro de uma empresa para
convencer <› produtor ai adquirir Lmm produto que luna sempre

lhe será fundamental ou lhe trará os benefícios anunciados.
A iimportância deixa de ser sobre uma tecnologia com
prometida com o bem estar coletivo, enquanto a inovação que
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garanta um aumento de produtividade e maiores lucro recai na
passagem simples de um produto, seja ele um adubo, uma se
mente, um defensivo, ou mesmo um implemento.

O agricultor, ainda, ao adquirir o produto, leva junto
a promessa de uma assistência técnica, a qual nem sempre
condiz às suas necessidades reais.

"Para kmmi desempenhar qualquer
profissão, todo profissional pre
cisa sempre cha várias coisas. Ele
precisará de um sólido conhecimento
teórico ea prático ck) seu campo de
atuação e de sua especialidade, e
precisará também, quase sempre, de
um conjunto cha ferramentas ea ins
trumentos cha trabalho adequados à.natureza e às características da
sua profissão. Todo agente de as
sistência técnica à agricultura,
para jpoder ter inn kxnn desempenho
profissional, precisará, além desólidos conhecimentos teóricos 
práticos das matérias específicas
da agronomia, engenharia florestal,
zootecnia cn: da veterinária, con
forme sua formação profissional
básica, possuir também uma série de
outros conhecimentos ea habilidades
próprios de quem irá lidar não
tanto diretamente ‹×nn o solo, a
planta ou o animal, mas sim com as
pessgas que lidam com essas coisas.
Será. preciso, igualmente, ‹pne ele
conheça e saiba utilizar uma série
de "instrumentos" específicos de
trabalho, especialmente idealiza
dos, para o trato com as pessoas em
geral e os agricultores em par
ticular." (BURKE~ & MOLINA FILHO.
ix.x.1986) (grifos no original).

Considerando a situação da agricultura nacional, a fal
ta de xnmi política agrícola garantindo zunxuns mínimos, um
programa de créditos a custeio correspondente à realidade,
seguro agricola; entre outros pontos carentes; cria no agri
cultor uma condição de annsiedade pela incerteza; para al
guns, os menores, a condição é de quase desespero.



¡ Ónde fica a participação do engenheiro agrônomo nessa
situação ? Como tem o engenheiro agrônomo correspondido às
expectativas durante a sua prática agrícola ? Como o
agricultor sente a relação com o engenheiro agrônomo ?

É preciso, nessa relação, a confiança, pela revelação
da intenção verdadeira da sua prática, _para o esclare
cimento do produtor. Ó agricultor deve ser conscientizado,
tornar-se crítico, para poder optar pela forma mais razoável
de enfrentamento da natureza, no modo pelo qual irá traba
lhar a terra. Num processo de superação, aprendendo a se or

ganizar, destruir os velhos mitos, ser senhor de seu traba
lho, transformar-se em sujeito social.

Se o papel de agrônomo é a comunicação de toda inovação

técnica na área agrícola, como uma ação educadora, este tem
.

i

de atingir ao homem agricultor, que é um ser concreto, inse
I

rindo uma realidade histórica. l\ não consciência.<ka que o
homem agricultor é esse ser, é uma visão ingênua da realida
de, que o rotula como depósito das novas informações "passa

das" por um ser superior, moderno e tecnificado, o "Senhor
Ag rônomo" .

_Paulo Freire, refletindo ex ação ck) agrônomo, coloca

que: "Pedro e agrônomo e trabalha em extensão, significa que

.Pedro exerce profissionalmente uma ação que se dá em uma
certa realidade - a realidade agrária, que não existiria
como tal, sua não fora em presença humana nela. Sua ação é
portanto, a do extensionista; a de quem estende algo a al
guém. Mas sua ação de extensão se dá no domínio do humano e

não do natural, o que equivale dizer que a extensão de seus
conhecimentos e de suas técnicas se faz aos homens para que
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possam transformar melhor o mundo em que estão." (FREIRE.2O.

1980). Então o agricultor não pode deixar de ser considera
do como ser de transformação do mundo. É um ser que não vai
aceitar passivamente os conhecimentos a ele levado. Portan
to, o agrônomo - educador tem de conhecer a visão de mundo
do "ser agricultor", para reconhecê-lo como ser histórico e
não um ser-objeto passível de domesticação.

'T) objetivo fundamental ck) exten
cionista, no trabalho de extensão,
é tentar fazer com que aqueles
substituam seus "conhecimentos",
associados a sua ação sobre a rea
lidade, por outros. E estes são os
conhecimentos do extencionista: Os
agrônomos perceberam ea importância
indiscutível de sua presença junto
aos camponeses para lograr a subs
tituição de suas formas de en
frentar zi natureza, rui medida em
que os camponeses substituam formasempíricas de tratar a terra por
outras (as da Ciência Aplicada, que
são as formas técnicas) neces
sariamente esta mudança de quali
dade ru› processo che enfrentamento
com a realidade provocará a mudan
ça, igualmente, de seus resultados,
ainda que não em termos automá
ticos." (FREIRE.25.198O) (grifos no
original).

Se a presença do agrônomo junto ao agricultor é
importante; é importante também que o agrônomo reconheça no
seu trabalho de extensão, a amplitude de sua responsabilida

def Ele não está apenas levando ou transferindo um conheci
mento. Não pode depositar esse conhecimento em alguém como

uma atitude mecânica. Deve sim, despertar e estimular a cu
riosidade do agricultor ante esse conhecimento, buscando com

ele a transformação de uma situação.

"Temos de considerar que todo ho
mem, fora de sua profissão, desen
volve uma atitude intelectual qual
quer, ou seja, é um "filósofo", um
artista, um homem de gosto, parti
cipa de uma. concepção de mundo,



possui uma linha consciente de con
duta moral, contribui assim para
manter (ni para modificar iumi con
cepção de mundo, isto é, para pro
mover novas maneiras de pensar"
(GRAMSCI.08.1982).

Desse modo, o agrônomo que é o agente que vai trazer
para o agricultor as novas tecnologias, promover novas
maneiras de pensar, deve encontrar-se conscientemente rela
cionado ã situação real vivida pelo agricultor, porque ambos
estão existindo no tempo, atuando, modificando, adaptando-se
à realidade para tranformá-la.

"Apesar de seu disfarçe de ini
ciativa e otimismo, o homem moderno
está esmagado por um profundo sen
timento de impotência que o faz o
lhar fixamente e como que para
lizado, para as catástrofes que se
avizinham." (FREIRE.44.1979).

Então esse homem apenas digere o que lhe é apresentado,
quase suma pensar. Nessa deglutição acrítica (kms idéias de
outros, absorve muita coisa que não corresponde ao seu mun
dos passando a atuar automaticamente de acordo com as "novas

idéias" sem mesmo saber porquê, sem questionar a sua própria
prática.

"A necessidade .de uma permanente
atitude crítica, é o único modo pe
lo qual o homem realizará sua vo
cação natural de integrar-se, supe
rando a atitude do simples ajusta
mento ou acomodação, aprendendo te
mas e tarefas de sua epoca" (FREIRE
.43/44.1979).



3.;A REALIDADE DA AGRICULTURA BRASILEIRA

Ao se pensar em cada tipo de solo, em cada tipo de cli
ma, mesmo com c› propósiha único (ka dar atendimento si um
determinado mercado, não se pode apenas ir adotando modelos,

verdadeiros "pacotes de tecnologia", que sequer consideram
nossa situação de país tropical.

"Os países subdesenvolvidos encon
tram-se, em grau impressionante,
concentrados nas regiões tropical e
subtropical. Nelas, os raios de sol
atingem a terra de forma quase ver
tical, ocasionando variação mínima
na extensão do dia, temperaturas
médias relativamente altas, e falta
de acentuada variação sazonal.
Esses efeitos solares, juntamente
com padrões pluviométricos caracte
rísticos, constituem fatores deci
sivos para a definição das possibilidades e limites da atividade
agrícola. nas economias efln desen
volvimento." (JOHNSTON 8z KILBY.
1977.37).

Num clima tropical, tem-se as vantagens ‹ha uma maior

intensidade de luz, o que acentua a atividade fotossintética
das plantas, resultando em maiores produções. Ocorre também
que a maior parte das áreas agrícolas não está sujeita à
geadas e as variações de temperatura são pequenas entre
médias ck; mês mais quente ea mais frio, c) que permite uma
contínua exploração do solo.



Em contrapartida, em função de um maior índice plu
viométrico anual e 'temperaturas mais elevadas têm-se uma
maior evapotranspiração, influenciando diretamente o armaze

namento de água pelo solo, a erosão, a perda de nutrientes e
matéria orgânica; e em decorrência de um plantio contínuo,
há um contínuo desenvolvimento de pragas e doenças de plan
tas.

As chuvas pesadas provocam nos solos tropicais, a
erosão chi camada superficial ck) solo, através (ki água que
não consegue infiltrar e se acumula na superfície provocando
enxurrada. O excesso de água que penetra no solo, percola a
través dos .horizontes arrastando elementos nutritivos às

plantas. Esse processo ocorre desde o momento em que os so
los são desmatados para o cultivo e ficam expostos ao clima,
perdendo rapidamente sua fertilidade, tornando-se então em
pobrecidos.

A degradação dos solos se acentua com as técnicas de

preparo, que reviram camadas de terra expondo-as à ação do
sol e da chuva, comprometendo a matéria orgânica, a
estrutura, ea vida núcrobiana ck) solo, ea principalmente ea

produtividade das culturas.

Mas não apenas os fatores climáticos são problemas para
a agricultura brasileira. Poderíamos tentar identificar ou
tros, como por exemplo o destino da produção. A exploração

agrícola vem sempre atender às necessidades de consumo dos
países desenvolvidos. Exportamos para vários países, mas
nossa população é ainda subnutrida, e podemos ressaltar que

o próprio trabalhador rural passa fome e vive em condições
miseráveis. Um outro problema é a falta de rede de transpor



tes, o que encarece muito o preço do produto agrícola. Além
disso, grande parte do lucro do produtor fica nas mãos das
empresas que vendem e fabricam maquinaria e insumos agríco
las. Quase sempre essas empresas são multinacionais. A falta

de teCnologia adaptada e um sistema cooperativo que venha a
tender realmente aos anseios do agricultor, podem também ser

considerados como dois outros grandes problemas.

"Não somos contra a modernização, a
especialização de área agrícolas de
acordo com a vocação que apre
sentam, muito menos contra o au
mento cha produtividade, com ai in
trodução ea desenvolvimento ch) usode adubos e inseticidas. Achamos
porém, que as programações para o
desenvolvimento agrícola deveriam
levar em conta o impacto ecológico
e o impacto social." (ANDRADE.79
.1977).

() que temos vivenciado é ‹9 enriquecimento CK: uns em
função ‹h> empobrecimento (ka outros ea degradação ck: áreas

imensas que Vão perdendo 0 seu potencial prQdutivo. As
transformações na agricultura vêm provocando o empobrecimen

to do trabalhador rural e o empobrecimento dos solos.

"A pobreza é Lwl problema alarman
temente persistente nos países me
nos desenvolvidos e, em grande par
te lun problema (ke pobreza rural.
Opiniões mais antigas, de que a in
dustrialização rápida logo trans
formaria a estrutura desses países
e criaria empregos alternativos,
reduzindo, assim, o tamanho da for
ça de trabalho agrícola, foram des
mentidos pelos fatos dos últimos
vinte e cinco anos. Talvez quase
dois terços da população mundial
são hoje constituídos de cidadãos
de países caracterizados por pobre
za extrema ea geralmente por uma
estrutura econômica na qual a agri
cultura ainda proporciona trabalho
e renda a 50 ou 80% da força de
trabalho." (JoHsToN & ;KILBY.15
.1977).



Da condição de país atrasado, recorremos a uma base
tecnológica já existente nos países desenvolvidos, em busca
de desenvolvimento. A simples transferência de tecnología é,
na. maioria das vezes, imprópria; gerando mais problemas
quando da sua adoção.

Como país atrasado, ainda temos desvio de recursos
investígveis na agricu.].tura Para Setores nãcz agrícolas, de
crescimento mais rápido. E o que se investe no Setor rural é
ainda de modo isolado. Por exemplo, são empregados grandes
investimentos em equipamentos de alto custo para melhorar o

preparo do solo, o que não se ,justifica sem investimentos

complementares em 'variedades melhoradas, adubação e
fornecimento de água. Grandes investimentos são realizados
apenas zxu? grandes produtores, detentores cha propriedades

denominadas latifúndios. Os chamados latifúndios são defici
entes ou inadequadamente explorados e perfazem cerca de 75%

da área agrícola do Brasil.

"Em 1972, eles ocupavam 287 milhões
de hectares. Uma vez descontadas as
áreas inaproveitáveis e as reservas
legais (ka florestas, sobravam 227
milhões de hectares aptos à produ
ção agropecuária, mas mantidos qua
se em abandono por seus donos. Essa
área seria suficiente para dar mo
radia ea trabalho ei vários milhões
de famílias de lavradores, reduzin
do êa miséria existente ru) campo e
aumentando ax disponibilidade de
alimentos para o conjunto da popu
lação. Na mesma data, o nú.mero defamílias de lavradores sem-terra
estava por volta de 4 milhões. Destas, 2,5 milhões residiam em
imóveis rurais ea trabalhavam como
empregados, parceiros, arrendatá
rios ou diaristas. Por volta de 1
milhão residiam Inu; cidades, pro
curando trabalho de todo gênero
através de empreiteiro. Outro tanto
cultivava terras (ke posse sem
nenhuma garantia contra a violênciade grileiros. E a seu lado havia
mais 2 milhões de familias mini~.



fundistas que também poderiam ser
baneficiadas_pelo acesso a um pouco
de terra." (VEIGA.14/15.1985).

Os dados são antigos, mas ck: lá para (ii os problemas
ainda se acentuaram.

Cada vez é maior o número de famílias sem-terra. Há um

aumento do êxodo rural, de lavradores sem-terra vivendo de
precários arrendamentos, do trabalho diarista (bóia-frias)
e buscando alguma forma de posse de terra.

A pequena _,____,_ produção é constituída de pequenas áreas com

baixas rendas, onde a família do produtor constitui a uni
dade básica de produção e consumo, e onde sua subsistência
ocorre sob precárias condições. A pequena produção é
responsável em nosso país pela grande parcela da produção de

alimentos básicos e também de matérias-primas de transforma

ção insustrial.

"As grandes propriedades estão mais
voltadas às atividades extrativas
(vegetal e/ou florestal) e à pecu
ária bovina, sendo bastante redu
zida a sua contribuição na produção
de alimentos e chi maior parte das
matérias-primas, com exceção da ca
na-de-açúcar. Esta pode ser consi
derada uma cultura típica de gran
des unidades, tanto em termos de
área como de renda bruta, em pra
ticamente todos os estados onde é
cultivada. Pode-se dizer que na pe
cuária, na cultura de cana e no
reflorestamento, é que podem ser
encontrados cus "grandes empreendi
mentos" da nossa agricultura. Ou
tras culturas de transformação in
dustrial como trigo, soja, café,
laranja, algodão, etc.. apresentamw
se vinculadas a propriedades não
muito extensas em áreas (médias
propriedades, pode-se dizer) mas
cxnn elevado 'valor ck: produção, o
que atesta o seu caráter mais in
tensivo." (SILVA.37.1982).



A pequena propriedade, a medida de seu empobrecimento,

tem cada vez mais de depositar esforços de trabalho para que
possa obter um certo retorno econômico. Emprega, portanto,
toda. mão-de-obra, familiar, inclusive mulheres ea crianças
para compensar' a diferença. do nível tecnológico com. as
grandes propriedades. Disso decorre o aumento da jornada de

trabalho e sua condição de vida.

"É muito comum, entre nós, a idéia
de que a retaliação dos latifun
diários pode representar um atraso
e não uma evolução do- potencial
produtivo da agricultura. Isto só
pode ser verdade quando se pensa
nas grandes plantações especiali
zadas onde a divisão do trabalho já
é bastante desenvolvida, chegando
inclusive a estar integrada à in
dústria de transformação e consti
tuindo verdadeiros complexos agrí
colas. A partilha dos grandes cana
viais, por exemplo, pode represen
tar uma involução no processo pro
dutivo. No entanto a coisa muda de
figura quando se pensa na massa de
latifúndios onde predomina a explo
ração <k› trabalho familiar (ka pe
quenos arrendatários ea parceiros,colonos ou agregados. (...) com
muito mais razão, nos latifúndios
de pecuária extensiva que atingem
níveis ínfimos de aproveitamento de
recursos naturais (VEIGA.32/33
.1985).



4. COMO SE CHEGOU A TAL REALIDADE

"A invenção da agricultura e da pe
cuária significou uma grande trans
formação na vida das comunidades
primitivas. Isto jporque ea criação
da agricultura significou xun "de
senvolvimento das forças produti
vas", isto quer dizer que se trans
formou, em nível. de qualidade, a
relação que os homens tinham com a
natureza, transformando assim, de
forma profunda, ea relação (kms ho
mens com os outros homens, dentro e
fora da produção. O desenvolvimento
da agricultura significou também o
surgimento de um "excedente" (parte
da produção para além das neces
sidades dos produtores). A invenção
da agricultura traz, junto com
ela, a criação de novos instru
mentos cka trabalho e ca surgimento
de novas relações entre os homens."
(BARBOSA & MANGABEIRA.4O.1988).

Para que possamos compreender a situação atual da
agricultura, é necessário tentarmos entender o modo pelo
qual se deu a sua evolução. Qual modo se deu a ocupação e

exploração do solo, como se consolidou o desenvolvimento das
relações de produção e o uso da terra.

"A análise dos grandes problemas da
agricultura brasileira atual não
pode prescindir (h) estudo (ka sua
._1Í.Q,;c.nma.§.ã..Q .kx.i.s.1;.sã.r..i,ç.a. A Cømpreensãø
de aspectos fundamentais do presen
te' .jamais será completa se desco
nhecemos ‹› caminhar chi história."
(GRAZIANO NETO.5.1982). (grifos no
original)
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C) desenvolvimento agrícola decorre da introdução de
novos métodos de trabalho e tecnologia que 'permitam um
aumento de produção e produtividade ou renda. Esse desenvol

vimento gera mudanças sociais provocando uma inovação no
uso, ocupação e distribuição das terras.

4.1 AGRICULTURA COLONIAL

No século XIV, c) comércio europeu, êuúã então exclu
sivamente terrestre, parte para a navegação marítima cabendo
a Portugal o pioneirismo, o que leva a descoberta de novos

mundos, entre eles a América e o Brasil.

No Brasil foram encontrados os indígenas, população
bastante dispersa no território e quase nenhum produto
nativo que pudesse ser comercializado, surgindo daí, por
parte de Portugal, a idéia de povoação da terra descoberta.

A Coroa Portuguesa inicia, então, a atividade extrativa

d0.pau-brafiil. De acardo com GRAZIANO NETO ¿6.1982). foi a
primeira atividade econômica em nosso país, causando a
primeira afronta à nossa agricultura, com a destruição impi
edosa da nossa floresta litorânea sul.

1 Decaindo em extração ck› pau-brasil, tem inicio ea e
conomia açucareira, pois o açúcar era um produto de boa
aceitação na Europa. A partir da produção do açúcar a colô
nia tem efetivada a sua ocupação.

O território brasileiro foi dividido em' doze grandes
faixas, a partir do litoral, denominadas capitanias e doadas
a fidalgos portugueses. As capitanias desenvolveram-se com a
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perspectiva da produção de açúcar, mas outras permaneceram
do mesmo modo, sem apresentar alguma produção. A Coroa e os

donatários fizeram então a redistribuição dessas terras para
qualquer* interessado, 1Desse HKKÊ), o território› brasileiro
ficou dividido em grandes latifúndios.

Desde o século XVI nossa agricultura, predomina o lati
fúndio, a grande propriedade, quase sempre subexplorada, de
baixa produtividade e com utilização restrita à pecuária e
monocultura.

Inicialmente, os índios, habitantes primitivos da ter
ra, foram expulsos de suas áreas para que os colonos portu
gueses pudessem desenvolver as primeiras culturas de expor
tação.

Tínhamos nesse quadro, como conseqüência, as sesmarias,

grandes extensões de terras brasileiras doadas pela Coroa
Portuguesa à colonos, a fim de que as cultivassem com o em
prego do índio e depois do negro, como mão-de-obra escrava.

'Wka Brasil, sua sesmarias tornaram
base das propriedades senhoriaisonde se construíram casas forti
ficadas, engenhos de açúcar, casas
de farinha, currais, etc, que sim
bolizam a posse da terra por senho
res poderosos e a ocupação efetiva
do solo". (ANDRADE. 20. 1977).

O interesse da produção voltava-se ao produto de expor
tação, que constituía a monocultura, ocupando maiores áreas,
de melhor solo e fácil acesso. Os demais produtos, os utili
zados para alimentação humana e animal, eram cultivados em
pequena escala pelos próprios escravos visando o auto-abas
tecimento.



26

Da exportação do produto colhido, dependia o sucesso ou
fracasso do grande proprietário. O mercado externo é que re

I

gulava a demanda do produto ofertado, atrelando o grande a
gricultor às suas oscilações.

"Ao contrário do que ocorria na
Europa, onde a agricultura. era um
homem pobre que com a utilização da
mão-de-obra familiar, cultivava aterra visando ao seu auto-abas
tecimento e vendendo as sobras,
formava-se lua Brasil uma sociedade
agrária ‹mn que ca proprietário da
terra, utilizando a mão-de-obra
crava¬ produzia inn artigo che ex
portação, destinado ao mercado ex
terno como primeira meta e só se
cundariamente cultivava (ni mandava
cultiva produtos de subsistência.
(ANDRADE. 54. 1977).

GS'

Como os produtos tropicais eram bem aaeitos no mercado

europeu, a sua valorização tornava neceasaria a sua prødw
ção em larga escala. Para atender essa produção vão se con
solidando os latifúndios

"Há quem compare as grandes
propriedades da :nossa agricultura
colonial com cus feudos. () sistema
feudal, em última análise, repou
sava sobre uma organização que, em
troca. de proteção, freqüentemente
ilusória, deixava as classes traba
lhadoras à mercê das classes para
sitárias, e concedia a terra não a
quem cultivava, mas aos capazes
dela de se apoderarem. (HUBERMAH
.24.l976).

* Até fins ck) século XVII, za economia açucareira era ei
base da economia colonial, mas também se cultivava fumo e
alimentos, além da atividade pecuária para alimentação e
transporte. A produçao de alimentos ocorria no próprio lati

fúndio ou em pequenas propriedades, a semelhança de agricul
tores europeus .
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No século XVIII são descobertos os primeiros metais

preciosos em Minas Gerais, alterando a produção agrícola que
volta a se consolidar com a queda da mineração.

Tem início a colonização do Sul, caracterizada pela pe
quena propriedade e pouca mão-de-obra escrava, com base na
pecuária.

No século XIX, com a vinda da família real, a abertura
dos portos e a independência do país, os países europeus e
os Estados Unidos transformando-se em produtores de açúcar e

o fim do tráfico negreiro; surge na região Sul o café, com
enorme importância comercial. Em 1830 c› Brasil torna-se o
primeiro produtor mundial de café, e a cultura tem uma rápi
da expansão. No início, ainda nos moldes da grande propri

`

edade monocultora e trabalho escravo, que depois vem a ser
substituído.

"Aliás, era ea própria dinâmica da
acumulação de capital, que provoca
a modificação das relações de tra
balho na economia brasileira. No
caso chi cultura cafeeira, lflfl pro
blema _téçniço auxilia a substi
tuição da mão-de-obra: a planta de
café é mais delicada que os gêneros
de exportação produzidos no Brasil,
o que exigia maiores cuidados com a
lavoura, poir sendo cultura perma
nente não pode ser danificada em
seus primeiros tratos." (GRAZIANO
NETO.13.1982).(grifos no original).

A imigração européia, a partir de 1870, através do co
lonato foi a forma predominante de relação de trabalho na e
conomia cafeeira. Os colonos, assalariados, trabalhavam nas
lavouras de café e recebiam terras para cultivarem outros
produtos agrícolas, o que tem relevada importância no desen

volvimento da nossa agricultura. @mu0mmA
Í' HUMANAS E

Êl@MMo



4.2. A MODERNIZAÇÃO AGRICOLA.

Em 1929 o "crack" da Bolsa de Nova York provocou uma

crise mundial, fazendo no Brasil, com que a cafeicultura se
desintegrasse a ponto de agricultores queimarem cerca de 80
milhões de sacas de café.

1

Após 1930, há na economia brasileira uma reorganização
voltada ã industrialização. É quando começa a predominar o
modo de produção capitalista. Na agricultura também ocorrem

O

transformações nas relações de produção. E somente a partir

de§196O que se efetiva o processo de modernização. O uso da
1

mecanização se intensifica, assim como os fertilizantes quí
micos e os defensivos, as sementes melhoradas e rações ani
mais.

"Normalmente, quando se fala em
modernização da agricultura pensa
se apenas nas modificações ocor
ridas na base técnica de produção,
na substituição das técnicas agrí
colas tradicionais utilizadas por
técnicas "modernas": c› burro jpelo
trator, o estrume pelo adubo quí
mico, a enxada pelo arado. E quando
se pretende avaliar o processo -de
modernização, procura-se analisar
apenas ea evolução Lkn; índices de
utilização das máquinas e dos vá
rios insumos agropecuários. (...)
,Ao mesmo tempo que vai ocorrendo
aquele progresso técnico na agri
cultura, vai se modificando também
a .Q.r.s.a.n.;›._z.a.e.ä.e ._...__.. da ..._.... 9.1:.s;.z.d.u.s.ã.Q . que d-12
respeito às relaçÔes_sgçiais (e não
técnicas) de produção. A composiçãoe a utilização do trabalho se
modifica, instensificando-se <> uso
ck› "bóia-fria" cn: trabalhador vo
lante; a forma de pagamento da mãode-obra é cada vez mais a assa
lariada; os pequenos produtores,
sejam jproprietários, parceiros ou
posseiros, vão sendo expropiados,
dando lugar, em certas regiões, à
organização ck: produção can moldes
empresariais. (GRAZIANO.16.1982).
(grifos no original).
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A produção passa a ter no lucro a sua fundamentação. A
agricultura de subsistência vai sendo substituída por "em
presas agrícolas" que produzem para um mercado determinado.

É a transformação capitalista da agricultura, também chamada

de industrialização da agricultura ou simplesmente, moderni
zação da agricultura.

4.3. AGRICULTURA X CAPITALISMO.

A agricultura capitalista, além de produzir em atendi
mento a um mercado externo, é fornecedora de alimentos e
matéria-prima para a indústria. Desse modo, o aumento de

produtividade estará sempre vinculado à demanda interna e à
exportação.

Mas o preço do produto agricola não acompanha o incre

mento de preço do petróleo e dos pmbdutos industrializados
que são utilizados na sua obtenção. Os incentivos prevale
cem, para os produtos de exportação em relação aos destina
dos ao mercado interno.

Assim podemos verificar que a modernização da agricul
tura faz com que voltemos à agricultura colonial.

"Um dos grandes problemas tanto da
nossa agricultura como da nossa
economia é ‹9 baixo crescimento da
nossa produtividade agrícola; a
produção eleva-se com finalidade de
atender à necessidades de exporta
ção e de consumo dos habitantes, à
custa de uma crescente apropriação
de terras devolutas, da expansão da
fronteira agrícola e da destruição,
em larga escala, de recursos natu
rais renováveis e não renováveis 
florestas, fauna e solos." (ANDRA
DE.36.1977).



O crescimento econômico na agricultura ocorre para a
tender à demanda de trabalho e de produtos a serem consumi

dos em função do crescimento populacional, mas sempre em sa

crifício às condições de vida do trabalhador rural que cada
vez mais empobrece.

"O mecanismo do progresso econômico
na agricultura é o mesmo que opera
em todos os demais setores de uma
economia. O nome desse mecanismo é
aspenializasãn. Não apenas há espe
cialização ru) tocante ea linhas de
culturas específicas entre agricul
tores, mas inn conjunto che funçõesoutrora realizadas pela família é
transferido para produtores espe
cializados. A crescente divisão dotrabalho em todas as atividades
econômicas traz consigo a oportu
nidade de emprego de maquinaria
cuja potência, velocidade e preci
são multiplicam o rendimento do
esforço humano. A especialização
não só-torna possível a adoção de
equipamento de capital, como faci
lita mudanças para melhor organi
zação ea tecnologias mais pmbduti
vas. O resultado consiste em elevar
a produtividade da terra, capital e
trabalho. A medida que deslancham
esses processos, unidades produto
ras individuais mudam cha autosufi
ciência para. a dependência sobre
mercados tanto no tocante à venda
de sua produção quanto à compra de
matérias-primas e serviços de fator
que usam. '(JOHNSTON & KILBY.5l
.1977).

.A instalação ck) capitalismo rua agricultura tmmw como
conseqüência a concentração de terras eeêa expropriação dos
trabalhadores rurais, Há uma separação das atividades entre
cidade e campo. O produtor não mais produz tudo que lhe é
necessário à sobrevivência, passando a se subordinar ao ca
pital urbano, Desse modo, a agricultura se torna uma exten
são da indústria.

"A industrialização da agricultura
representa a subordinação da natu
reza, ao capital, quando então :ma



liberta o jprocesso de produção
gradativamente das condições natu
rais dadas, passando-se a fabricá
las sempre que se fizerem neces
sarias, assim, se faltar chuva,irriga-se; se não houver solos
suficientemente férteis, aduba-se;
se ocorrerem pragas e doenças, res
ponde-se com defensivos químicos ou
biológicos; e se høuver ameaças de
inundações, estarão previstas for
mas de drenagem. A produção agro
pecuária deixa, assim, the ser uma
esperança ao sabor das forças da
natureza para se converter numa
certeza sob o comando do capital."
(GRAZIANO DA SILVA. citado por
MELLOS. 32 e 33. 1988).

Toda a tencologia introduzida tem por razão principal o
aumento do lucro, através do aumento de produtividade. O au

mento de produtividade pode ser conseguido por mudanças nos
métodos de cultivo do so]-o ou pela introdução de sementes
melhoradas geneticamente, pela redução ch) tempo das etapas
de produção, e aumento das áreas cultivadas.

Í

Na intensificação da produção agrícola os solos deixam
de ser o suporte fundamental para o desenvolvimento natural
das plantas. O direcionamento é dado pelo capital, que
transforma os meios naturais de produção agrícola passando
para meios artificiais (adubos, irrigação, máquinas e equí
pamentos).

"E também, ea produtividade de
trabalho éã aumentada "artificial
mente" ou seja, ela não depende
mais apenas das condições naturais
em que se realiza a produção agrí
cola. O próprio capital cria essas
condições, controla ea desperta as
forças da natureza, tornando a
produção agrícola mais intensiva
sob ‹) seu domínio." (SILVA.24.
1981).
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A modernização da agricultura via mecanização pode re

duzir o tempo ck: trabalho necessário para em realização de
uma etapa da atividade agrícola, como as operações de prepa

ro de solo e colheita, mas não pode interferir no período de
produção; o ciclo de uma planta ainda é determinado pela na
tureza.

Outras técnicas modernas atuam no sentido direto do au

mento cka produtividade, como cus defensivos agrícolas, os

fertilizantes orgânicos e minerais, Não que vão diminuir o
tempo de trabalho, mas interferem na quantidade de força de

(__

trabalho exigida na produção agrícola.

Mas através do melhoramento genético de variedades de
plantas e animais, o homem pode agir em benefício ao capi

tal para a redução do tempo de produção, porque, pela preco
cidade de uma determinada espécie varietal pode-se obter um
maior volume de produção em um menor espaço de tempo.

"É muito mais do que isso: trata-se
de seres "fabricados" pelo capital,
e que reproduz artificialmente aí a
própria natureza, à sua imagem e
semelhança de acordo com os seus
interesses." (SILVA. 34. 1981).

"Quando a produção capitalista se
apodera da agricultura ou nela vai
penetrando, diminui, ãi medida que
se acumula o capital que nela fun
ciona, a procura absoluta da popu
lação trabalhadora rural (...) Por
isso, parte da população rural en
contra-se sempre na iminência, de
transferir-se para as fileiras do
proletariado urbano. (MARX, citado
por SILVA.48.1981).

Com toda ai modernização, ea absorção chi mão-de-obra é
radicalmente modificada. A grande exploração tem exigências



diferentes durante o ciclo de suas culturas principais e
Ê também entre uma cultura e outra.
2

"A modernização da agricultura
I brasileira propagou-se de maneira

muito rápida ea desigual fun função
dos benefícios da política agrícola
que se mostrou seletiva em termos
de produtos, regiões e produtores.
Com referência aos produtos,
privilegiaram-se os de exportação e
algumas matérias-primas para a
indústria, tais como: soja, trigo e
cana-de-açúcar. Quando à propagaçãogeográfica, a modernização da
agricultura foi mais intensa nas
Regiões Sul e Sudeste do país, on
de estava concentrado o grande eaeg pital industrial, comercial e banÊ cário". (MELLO. 36. 1988).

1

Ií Essa desigualdade estabelece'junto com a modernização,
i

uma estrutura social agrária, beneficiando grande explora
, ção, cuja qual intensifica a concentração" fundiária pela
I expropriação dos agricultores, através dos grandes capitais¡ u
I que se instalaram mais fortemente e começaram a incorporar
I

1 novas áreas ao processo produtivo.¡ zI .I "Foi a partir de meados da decada' de 60, no entanto, que a integração1 entre ea agricultura ea a indústria
I tornou-se mais intensa, com refle

xos consideráveis sobre a. moder_ nização da agricultura. Os eleI mentos responsáveis por esse increI mento run; relações entre ei agri
II cultura e a indústria foram: A lei

4.8229 de novembro de 1965, a qual
institui o Sistema Nacional de Crép dito Rural, com objetivo de, via
crédito, estimular a produção, pro
teger os pequenos produtores e mo
dernizar a agricultura; os estímulos dados pelos Estados e pela
União, à difusão das inovações
técnicas na agricultura através da
assistência téncica, cujo resultado, foi a criação da EMBRATER ( Empresa- Brasileira de Assistência Técnica e
Extensão Rural), fun 1974; ea nova
fase de expansão da economia que seprocessou a partir de 1968, o
derradeiro esforço de substituições
de importações, cujo resultado foi

I



a ampliação do setor produtor de
bens de capital e sobretudo de in
sumos básicos, entre os quais des
tacam-se os produtos químicos e
fertilizantes." (MELLOS.176 e 177
.1988).

Podemos salientar que o setor industrial tem influên
cia direta na produção agrícola, principalmente pelo fato de
que ele É Q Produtor da tencologia que acarreta a moderniza
ção da agricultura. É de interesse que cada vez mais se faça
uso de tratores, implementos, rações, sementes, defensivos,
da chamada tecnologia moderna. O que não deixa de ser um mo

do de pressionamento ao agricultor, já que as "empresas pro
dutoras de tecnologia", quase totalmente de capital estran
geiro, mantém junto aos agricultores, vendedores disfarçados
de assistente técnicos rurais.

"A política governamental de
modernização cha agricultura influ
enciada decisivamente pelo capital
industrial (muito mais que pelo
capital agrícola) traz uma deforma
ção importante na agricultura bra
sileira que é a modificação da
relação de preços entre mão-de-obra
agrícola e os produtos industriais.
Num país onde os salários rurais
são irrisórios ea não permitem xnn
nível de vida nem mesmo razoável, o
processo de transformação tecnoló
gica da agricultura baseia-se na
introdução de técnicas intensivas
em capital, poupadoras de trabalho,
porque <› custo desta tecnologia é
artificialmente rebaixado pelo cré
dito rural a juros subsidiados."
(GRAZIANO NETO. 25. 1982).

O uso da tencologia é que gera a possibilidade do maior
lucro, Além do que, a indústria também controla a qualidade
do produto agrícola pela padronização em tipos de classes, e
somente o produto que atende às especificações poderá ser
adquirido. A indústria impõe o desenvolvimento e coordena o

processo de produção agrícola.
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"A própria industrialização criou o
mercado de que necessitava para a
sua expansão. De um lado, pelo pro
cesso simultâneo ‹he amplicação de
fronteira agrícola e de urbanização
crescente da população anterior
mente dedicada às atividades agro
pecuárias. De outro lado, pelas
transformações que provocou na pró
pria agricultura, ao transforma-la
numa "indústria" que compra certos
insumos (adubos, máquinas) para
produzir outros insumos (matérias
primas para as indústrias de ali
mentos, tecidos, etc.). (SILVA. 63.
1982).

A terra passa a ser subordinada ao capital que supera
as suas limitações naturais e cria nela cada vez uma maior
dependência. Assim, pode-se favorecer a manutenção do siste
ma latifundiáric que através da modernização pela industria
lização favorece o desenvolvimento ck) capitalismo na agri
culinira.

A modernização é voltada à determinadas culturas, em
grandes médias propriedades, gerando inn desequilíbrio so
cial e amparado pelo Estado em função das políticas agrico
las adotadas.

A não-existência de terras livres obriga que, para res
ponder ao crescimento da demanda de alimentos e matéri.as
primas, a agricultura se capitaliza de modo a aumentar si
multaneamente a produtividade do trabalho eta produtividade
da terra.

"É possível, então, que tenhamos
num futuro próximo os ganhos de
produtividade da terra, que os a
grõnomos e poetas acreditam ser a
redenção dos agricultores brasi
leiros. Mas, certamente esse au
mentos de produtividade continuarãorestritos a certas regiões e
produtos, devido a outras características relacionadas à difusão do
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progresso técnico nos países capi
talistas dependentes. (...). A "mo
dernização dolorosa" - porque é
lenta ea restrita continuará <> seu
caminho, acompanhada por \nm1 pre
sença cada vez maior de capitais
monopolistas controlando a venda de
insumos básicos (adubos, sementes
melhoradas, defensivos), chns meios
de produção (máquinas ea equi
pamentos) e a comercialização da
produção.) SILVA." 124 ea 125.
1982).

4.4. AS RELAÇÕES DE TRABALHO.

No século XIX a mão-de-obra escrava foi sendo substi
tuída, pela exigência de mão-de-obra mais qualificada para
emprego 'de técnicas mais evoluídas de produção agrícola,
surgindo no campo novas formas de relações de trabalho.

"Para o cultivo de terras mais
distantes do centro das propri
edades, são empregados os 'traba
lhadores sem terra, que obtinham o
direito (ka cultivar pequenas por
ções das grandes propriedades medi
ante o pagamento de um pequeno
aluguel, o foro, em mercadorias ou
dias de trabalho, Este agricultores
cultivavam sobretudo produtos ali
mentares para c› auto-abastecimento
e para o pagamento do foro, venden
do, se havia oportunidade, o exce
dente da produção. Formava-se, des
ses modo, no campo, uma classe de
baixa renda, porém não escrava."
(ANDRADE. 21. 1977).

Outros tipos de relações de trabalho surgem a partir da
abolição da escravatura, vindo ampliar e diversificar as re
lações pré-capitalistas, mas onde <› trabalhador permanecia
dependente da propriedade em que trabalhava e residia.

O crescimento (kms cidades cria.1nn aumento ck) mercado

gnuwm a produção (kms pequenas lavouras. () modo (ka produção

escravista entrando em decadência, a ampliação da área povo
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ada e a diversificação das atividades econômicas passam a e
xigir uma maior especialização da mão-de-obra livre e pobre.

É essa população que irá transformar-se em arrendatá
rios, parceiros e moradores nas grandes propriedades ocupan
do :áreas mais afastadas para cultivo de lavouras de
subsistência.

Esse modo de produção é uma transição entre o escravis

ta e o capitalista, o pagamento do trabalhador é feito pela
utilização de terras com instrumentos de trabalho de sua
propriedade; ele não tem a propriedade da terra, possui os
instrumentos de produção e não é fiscalizado pelo patrão.

'L

"A partir da segunda metade do
século XX, quando ocorre a valorização da terra, mão-de-obra
barata e:‹9 aparecimento de grandes
rodovias, caracteriza-se c› modo de
produção capitalista, o trabalhadorrural se proletariza, vende sua
força de trabalho e recebe uma re
muneração em dinheiro. Isto gera a
concentração de trabalhadores ru
rais na perifeira das grandes ci
dades, fazendo surgir o bóia-fria."
(ANDRADE. 61. 1977).

Em cada região, para cada tipo de lavoura, é exigido um
determinado tipo de força de trabalho. Grandes_lavouras de
soja e trigo podem ser totalmente mecanizadas, o que não o
correm em lavouras de café, cana-de-açúcar, laranja e algo
dão.

"Podem-se .distuingüir três formas
diferentes the remuneração (H) tra
balho rural, conforme ‹› lugar e <›
momento de maneira variável. São
essas formas: <› pagamento fun di
nheiro (salário); emu parte do
produto, e finalmente com a conces
são éu› trabalhador th) direito de
utilizar com culturas próprias, ou
ocupar com suas criações, terras do
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proprietário em cuja grande explo
ração ele está empregado." (CAIO
PRADO JÚNIOR. 60. 1981).

4.5. EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR.

() problema ck) desenvolvimento cha agricultura brasile
ira, a medida que expulsa do campo pequenos proprietários,
ou simplesmente, 'trabalhadores rurais, ,transformando-os em
proletários de periferia de grandes cidades, deixa de ser a
penas econõmico e transforma-se em problema social.

"Esqueceram-se os planejadores tec
nocrata que o desenvolvimento agrí
cola não se realizaria apenas com a
elevação das possibilidades de
acumulação de capital por paf e dos
grandes ea médios proprietários,
necessitaria também de que tivessem
sido planejadas opções para a popu
lação pobre que vivia da venda de
sua força de trabalho aos propri
etários." (ANDRADE .1O. 1977).

C) desenvolvimento agrícola teria che voltar :mui preo
cupação a um melhor conhecimento da realidade abrangendo as

implicações sociais e ecológicas desse desenvolvimento, não
apenas preocupar-se com o aumento da produtividade e o in
centivo da acumulação de capital.

"A acumulação de capital gera a
cobiça, o interesse individual e a
indiferença com o bem-estar da po
pulação e (nun as reservas naturais
da terra." (ANDRADE. 13. 1977).

O desenvolvimento da nossa agricultura vem ocorrendo
sustentando pela proletarização ea empobrecimento ck› traba

lhador rural, e pela contínua degradação do meio ambiente. A

partir de uma base científica, com a constatação de nossa
realidade, com o interesse voltado ao povo e não a pequenos
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grupos privilegiados, poderia se formar uma tecnologia pró
pria, adaptada à nossa real condição.

Se, em função da aceleração da acumulação de capital no

meio rural, decorre o empobrecimento do trabalhador rural,
acompanhado do processo de degradação da natureza; a tecno
logia própria a ser gerada, estaria então, totalmente volta
da à uma interação homem e natureza.

"Nos dias de hoje aumentaram as
facilidades de comercialização e os
recursos da tecnologia de produção
rural. Há máquinas e há insumos. Há
condições inigualavelmente melho
res de comercialização; mais trans
portes ea melhores compradores. No
entanto, foram empobrecidas as con
dições de vida e trabalho ofertadas
pela natureza. As pessoas são mais
fracas, tanto quanto os animais. As
terras são também "mais fracas" e o
esforço para conseguir uma produção
igual à do passado precisa ser
muito maior." (BRANDÃO. 183. 1984).

zOs pequenos produtores, oprimidos por um opressivo con
trole sobre os usos e acesso à terra, vão sendo expulsos de
sua moradia e trabalho rural. Onde antes ele foi proprietá
rio passa a ser peão, bóia-fria, desenvolvendo uma atividade

emícondições de trabalho cada vez piores, sacrificando tam
bém a sua família.

"O progresso povoou a história comas maravilhas e os monstros da
tecnologia, mas desabitou a vida
dos homens. Deu-lhes mais coisas,
mas não lhes deu mais ser", aumen
tou posse e consumo, de uns, misé
ria e fome de outros - diminuiu em
todos a realidade, o ser, a capaci
dade interna da agir. Colocanda-nos
a mil léguas da autonomia e da
liberdade, roubou-nos a alegria.
Nefasto portador de tristeza. (OTÁ
VIO PAZ, citado por CHAIUI. 57.
1987).



40

"A pequena propriedade resiste não
porque possua "vantagens intrin
secas", mas sim pelas privações _aque se submete a família pela
expansão da jornada de trabalho de
seus membros, até que não reste
outra alternativa que vender as
terras que possuem. As suas opçõessão agora: partir em busca de
outras terras nas regiões de ex
pansão cke fronteira, tornar-se um
"meio-assalariado", ou ainda prole
tarizar-se na forma de assalariado
puro. /X separação rh) produtor di
reto obriga-o a vender a única mer
cadoria de qua continua 'proprie
tário - a sua força the trabalho 
para poder continuar vivo. Agora
ele não mais se assalaria paracompletar a renda familiar. Ao
contrário, é obrigado a fazê-lo
como .úmida ....._....... Âarma de garantir 8
reprodução da família. .Ele não ‹é
mais um assalariado temporário, ele
éã_apenas inn assalariado." (SILVA.
117. 1981) (grifos no original).

4.6. ACUMULAÇÃO DE TERRAS.

Tudo favorece ao grande e médio produtor, a moderniza
ção da agricultura vem ainda facilitar o acesso à proprieda
de da terra e esses pequenos grupos.

Por exemplo, o uso das máquinas e implemntos agrícolas
permite o trabalho mais rápido em áreas cada vez maiores,
deixando obsoleta a mão-de-obra. O uso de insumos amplia o
poder de expansão das grandes lavouras em detrimento das pe
quenas.

"Os pequenos produtores não têmfácil acesso aos bancos e ao
mercado, utilizam-se então de
intermediários, médios e grandes
produtores para fornecer o crédito,
a juros altos e forçar o agricultor
a vender sua produção a preços bai
xos durante êi safra, quando ea o
ferta éã maior que ai procura.
Dispondo de silos e armazéns, espe
ram a alta dos preços para levarem
o produto ao mercado. (...) O fato
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mais importante no meio rural, po
rém, é representado pela contínua
proletarização do trabalhador ru
ral. O avanço do modo de produção
capitalista no campo processa-se
graças às facilidades de finan
ciamento às grande propriedades, ã
expansão horizontal das culturas,
fazendo desaparecer as pequenas
áreas cultivadas pelos trabalha
dores sem terra." (ANDRADE. 23 e
24. 1977).

As políticas para o desenvolvimento agrícola são sempre
voltadas para o aspecto econômico, não se caracteriza um
preocupação com o aspecto social. O objetivo é o estímulo e
proteção para a grande agricultura, incentivando a mecaniza
ção -agrícola. O crédito e a assistência agronômica são
sempre em favor da agricultura de exportação.

O agricultor avalia c› resultado de sun: trabalho pelo
lucro que lhe proporciona a ampliação de sua terras. O au
mento de produtividade só se justifica pela possibilidade de
aquisição ck: mais terras, pela possibilidade fun se tornar
cada vez "maior produtor".

A Classificação "grande produtor" é atribuída a um
certo número de hectares que se possua e não a produtividade
das lavouras.

"A concentração da propriedade
fundiária que se revela nos nossosdados estatísticos, é efetiva e
real, isto é, representa uma dis
tribuição extremamente irregular da
propriedade da terra entre os indi
víduos que a ocupam, nela exercem
sua atividade econômica, e dela de
pendem para za sua manutenção. Nãose trata unicamente de uma concen
tração de terras desocupadas e va
zias, ou mesmo apenas semi-ocu
pação. É a concentração e.m poucas
mãos, de terras habitadas onde se
multiplicam muitas vezes as mão
ativas que as lavram; onde se loca
liza e comprime a totalidade da
população rural- brasileira. É em



suma Lmmi concentração che terras e
propriedades que significa também
concentração cha domínio sobre re
cursos econõmicos que constituem a
única fonte de subsistência daquela
população." (CAIO PRADO JUNIOR. 34.
1981).

A um certo desenvolvimento na agricultura corresponde
uma concentração amhuhx maior cha propriedade fundiária. A

grande exploração, que instala o "progresso" no campo, tem
seu aumento de produção embasado na mecanização e utiliza

ção de insumos, e também pela agregação de novas áreas vi
zinhas às grandes propriedades. Essas áreas vizinhas são de
pequenos produtores, que não conseguindo acompanhar o "pro

gresso", vendem a sua propriedade e a sua força de trabalho
aos`latifundiários.

A finalidade chi grande exploração, desde <> início da
ocupação ch) território brasileiro, ‹é abastecer <> comércio

europeu com produtos tropicais. Destacam-se produtos como a
cana-de-açúcar, a laranja, a soja, o café, o cacau, o algo
dão, que atendem às exigências do mercado de exportação. É
sempre um atividade mercantil.

"A atividade econômica gira em
torno (ki produção ck: algum gênero
essencial de grande valor comer
cial. Os gêneros necessários à
subsistência da população trabalha
dora local, fica deixada a segundo
e apagado plano." (CAIO PRADO JU
NIoR.5o.1981).

Logicamente, a 'tecnologia empregada a cada produto é
diferenciada, jprincipalmente porque c) preço dos jprodutos
também é diferenciado. Caio Prado Junior (1981) citando MIL

TON SANTOS, diferencia <> grande proprietário do "pequeno
produtor, grande proprietário é aquele que tem na agricul



tura uma visão comercial, e o pequeno produtor tem amor à
terra.

Amor à terra jporque é dela que obtem os recursos
\

(escassos) para a manutenção de sua família e propriedade. E
a grande incoerência, é cyua são justamente esses pequenos
proprietários os grandes produtores de alimentos.

4.7. A QUESTÃO AGRARIA.

\

A agricultura brasileira, até hoje, desenvolve-se nos
moldes coloniais, isto é, baseada no latifúndio e na produ
ção destinada à exportação. Desse modo, a -apropriação de
terras é cada vez mais favorecida aos grandes proprietários,
que vão agregando às suas vastas áreas sua propriedades dos
pequenos agricultores. Esses pequenos agricultores vão sendo

então, expulsos (M) campo, passando ea ter como alternativa

para moradia, a periferia das grandes cidades, vivendo de
sempregada.

Assim expõe ANDRADE (IO. 1979). A estrutura fundiária,

altamente concentradora da propriedade, da terra em mãos de
pequenos grupos ‹ke pessoas, continuou. a jpermitii' que os
proprietários mantivessem o sistema de ocupação extensiva do

solo e que, ao trabalhador agrícola, restassem poucas alter
nativas de emprego e uma quase impossibilidade de acesso à
propriedade da terra.

Os pequenos produtores, isto é, os proprietários dos
minifúndios, obtém em suas terras uma baixa produtividade,

mas a exploração é intensiva, porque dessa pequena área de
quel dispõe é que retira recursos para sua sobrevivência.



Dentro do minifúndio, uma grande parte da produção é usada
para consumo próprio, e lúh) faz parte das estatísticas da
produção nacional. Portanto, o minifúndio é considerado im
produtivo.

Mas o latifúndio é também pouco produtivo, pois a
utilização da área não é totalizada nem intensiva. A produ
ção agrícola tem sempre um mercado garantido. São extensas

áreas produzindo um mesmo produto. A área destinada para a
limentos ck: consumo dos trabalhadores do latifúndio, tem
proporções mínimas comparadas a área em que predomina a ex

ploração.

"Nos dias de hoje, o que mais
impede que os lavradores tenham
acesso à terra se a concentração da
propriedade fundiária nas mãos das
chamadas "oligarquias", isto é, um
pequeno número de famílias ricas,
influentes e poderosas. Esses gran
des proprietários, zu) invés che se
dedicarem à exploração da terra, à
sua utilização produtiva, detêm
grandes áreas com fins meramente
especulativos. Contentam-se em dei
xá-las com reduzida ou inexistente
produtividade visando apenas a va
lorização fundiária que decorre da
abertura de estradas, criação ,denovos povoados, eletrificação,
construção cha açudes, barragens ea
obras jpúblicas gun geral." (VEIGA.110

São grande extensões de terra sendo incorporadas por
grandes grupos 'econômicos, brasileiros ou internacionais,
com total subsídio por parte do governo, para transformarem
se em poderosas empresas rurais capitalistas. É a terra tida
apenas como fim comercial. Quase nada é produzido, além da
.madeira obtida pelos desmatamentos e alguma exploração de

minérios. O que mais se produz é a concentração fundiária.
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"A conseqüência mais drástica desta
forma de ocupação do território
nacional é a crescente onda de con
flitos e disputa pela terra envol
vendo ‹x5 índios ea posseiros, que
estão sendo desalojados e massa
crados pelos representantes das
grandes empresas, que contam com o
apoio oficial." (GRAZIANO NETO. 40.
1982).

O êxodo rural e as crises sociais nas grandes cidades
em função da violência, são conseqüências da política agrí
cola que beneficia grandes capitais.

A concentração da terra nas mãos de poderosos faz com
que sejam expulsos do campo pequenos lavradores e posseiros.

E eles tentam a recuperação de "pedaços" de terras, através
do movimento "sem terra" mas são poucos os assentamentos nas

áreas improdutivas que obtém um resultado favorável. Na mai
oria dos casos, o trabalhador rural, não dispondo de infra

estrutura mínima para conduzir a sua propriedade, é obriga
do novamente a vender a sua força de trabalho. O que garan
te ainda mais o fortalecimento dos latifúndios.

"Não é uma fatalidade do desen
volvimento capitalista ea adequação
das estruturas agrárias através da
distribuição cha terras desapro
priadas por estarem improdutivas.Ele oferece aos latifundiários a
alternativa de se transformarem em
modernas empresas agrícolas ou
pecuárias." (VEIGA. 16. 1985).

É Isso tudo tem uma conseqüência maior que é a.pmodução

deÃalimentos em total degradação. Sempre se privilegiou os
produtos exportáveis, que pudessem gerar linux) ass grandes

proprietários.

"Os altos preços dos alimentos
estimula de certa forma a produção,
mas há. restrições. IRH? exemplo, o
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relativo abandono das culturas ali
mentares pela pesquisa agronõmica,
que sempre se voltou mais ao estudo
dos gêneros de exportação . () re
sultado é a existência de pro
blemas de ordem técnica-agronômica
que dificultam o bom termo de cer
tas atividades produtivas. Essas
dificuldades - falta (ke sementes,
variedades mais adaptadas, técnicas
de cultivo, etc. - tornam a produ
ção mais instavél, com poucas condições de concorrer com outras
atividades .mais seguras economi
camente." (GRAZIANO NETO. 45.
1982.).

Se de um lado, a questão agrícola refere-se à produção

e a questão agrária, refere-se às transformações nas rela
ções de produção, no modo de organização do trabalho. Ambas
se misturam transformando-se efln uma questão única. (Ms pro

blemas de abastecimento e elevados preços dos alimentos a
gravam os conflitos pela posse da terra e a miséria dos tra
balhadores rurais.

4.8. MODERNIZAÇÃO E ECOLOGIA.

A moderna agricultura brasileira continua em expansão,
abrindo fronteiras para aumento da área cultivada. Foram in
corporadas às áreas agrícolas vários Estados, atualmente o
Centro-Oeste, Amazônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Go

ias, Rondônia e Acre.

Essa expansão traz consigo a devastação porque a preo
cuapação com a ecologia não está presente.

"Fato que se agrava uma vez que
esta expansão é feita por parte de
grandes empresas, de capitais das
regiões mais desenvolvidas do paíse, sobretudo, de firmas multi
nacionais, Eml detrimento cha popu
lação camponesa que, expulsa dessas
áreas, não encontra terras dispo
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níveis para se estabelecer como
pequenos proprietários ou como pe
quenos produtores." (ANDRADE. 36.
1977.).

"A natureza empobreceu-se de modo
irrecuperável e não compensado pe
los recursos vindos "da cidade". Em
parte pela ação do homem sobre ela.
Em parte porque as pessoas tor
naram-se ambiciosas. Ambição que é
o atributo básico de relações atu
ais entre o homem e seu mundo, tan
ix) nas trocas com ai própria natu
reza (a terra) quanto nas trocas
com os outros homens (os produtos
da terra)." (BRANDÃO. 183.1984.).

É através do trabalho que o homem "enfrenta" a natureza
para garantir a sobrevivência da espécie e principalmente,
fundamentado pelo processo de acumulação de capital, garan
tir também o lucro. Quando o lucro passa a ser a prioridade,
o meio ambiente recebe agressões que chegam a ameaçar a so
brevivência humana.

Os problemas que se criam tomam cada vez mais importân

cia. 8ão grandes cidades apresentando altas taxas de polui
ção do ar, consumo de alimentos contaminados pelo uso indis
criminado dos defensivos agrícolas, as alterações climáticas

que comprometem muito a produção agrícola, a destruição dos

solos provocada pela erosão e exaustão da fertilidade, dimi
nuindo a produtividade da terra, os processos de desertifi
cação, o desequilíbrio hídrico. São problemas que atingem
diretamente a área rural e sua economia, mas em conseqüên
ciazafetam a saúde a população, através do surgimento de no
vas doenças, ameaçando a perpetuação de homens e animais.

As tentativas foram várias, mas a agricultura em todo
seu processo, ainda depende e é regulada pelas forças da na
tureza, principalmente quanto ao regime pluviométrico, a
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temperatura e radiação solar. São apenas fatores que deter
minam o ciclo de uma planta.

"Mas a industrialização da agricul
tura ainda não conseguiu subordinar
a natureza aos interesses do capital. São exatamente au; tentativas
constantes do capital _dominar a
Natureza, de instalar os "sistemas
de fábricas" na agricultura, é que
têm ocasionado os problemas ecológicos da moderna agricultura.
Ocorre que <> transporte (kms "sis
temas de fábricas" capitalistas
desprezam.ea ignoram condicionantes
biológicos fundamentais, provocando
a reação da natureza." (GRAZIANO
NETO. 65. 1982.) (grifos no original). l

Nenhum progresso pode justificar a destruição da quali

dade de vida e da própria vida. Não se justifica a degrada
cão do meio ambiente em favor do desenvolvimento econômico.

Seria possivel conciliar o desenvolvimento tecnológico com o
equilíbrio do meio ambiente, pela utilização racional dos
recursos naturais através de tecnologias adequadas em har

monia com o meio ambiente.

O advento tecnológico não pode ser tratado como mal
necessário. Se é preciso o emprego de técnicas cada vez mais

elaboradas para garantir o aumento da produtividade*das cul
turas, é plenamente dispensável que se sacrifique a nature
za. É urgente a necessidade de se repensar nas agressões am
bientais e mudar a conduta. Atualmente o que observamos são

as tentativas de recuperação de um ambiente desequilibrado,
a custos altos. Não existe, como alternativa, a prevenção.

A. exploração éã predatória, causando sérios impactos
ambientais, e aos agrônomos fica reservada a função do au
mento de produção de alimentos sem poluição; e de introduzir



o desenvolvimento tecnológico sem provocar o desequilíbrio

ecológico.



50

5. PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA.

Nossa agricultura já atravessou inúmeras fases, algu
mas das quais receberam o nome de "ciclos", mas no fundo, o

interesse sempre estava voltado a uma intensificação da pro
dução para atender ao mercado externo. Com a evolução da a
gricultura mundial, o Brasil passou, em determinado perío
do, a importar modelos e técnicas agrícolas geradas em paí
ses com condições de solo e clima bastante adversas às nos
sas. Um dos principais exemplos dessa situação é a mecaniza
ção das lavouras brasileiras, sem Çuma tivesse primeiro um
maior conhecimento da nossa realidade e das especificidades
de cada região agrícola.

"Em nome de um aumento de
produtividade ea de iumi diminuição
do custo de produção, estimulou-se
a mecanização agrícola, provocando
nas áreas de solos pouco profundos
e de encostas inclinadas, uma ace
leração ch) processo erosivo, além
do desemprego de trabalhadores.
(ANDRADE. 10. 1979.). () mesmo An
drade coloca que nem sempre a agri
cultura, dita tradicional, é arcai
ca, é perniciosa à população, e que
a agricultura moderna é mais produtiva e indica a existência de
desenvolvimento, de progresso. Os
programas de desenvolvimento agrá
rio só podem ser classificados comotais, se vêm contribuir para a
melhoria das condições de vida no
campo, para fixação do homem ao
meio, permitindo que absorva os
benefícios da civilização sem que
seja expluso, degradado, empobre
cido." (ANDRADE. 47. 1979).



Para os grandes proprietários a terra é vista como in
vestimento, para os trabalhadores rurais ela é a fonte para
a subsistência.

O trabalhador rural tem, além de um baixo padrão de
vida, problemas financeiros, comerciais e técnicos referen
tres à atividade agrícola.

[ml produtor de sucesso tem disponibilidade de área
associada ã disponibilidade de força de trabalho, mas isso é
conseguido principalmente em conseqüência do baixo padrão de

vida do trabalhador rural.

A melhoria das condições de vida do trabalhador rural

está diretamente relacionada com a adoção de técnicas efici
entes para o aumento da produtividade.

"O problema humano e social
sobreleva o agronômico, e antes de
indagar do nível e padrão tecno
lógico cha produção, devemos saber
que categoria (ke indivídues, ea em
que proporções essa produção vai
beneficiar. ( CAIO PRADO JUNIOR.
79. 1981.)."

A introdução de novos métodos de trabalho e tecnologia

que permitem incrementos de produção e produtividade ou ren
da_está vinculada a uma série de fatores, principalmente ao
questionamento sobre a tecnologia que está sendo gerada. Por
exemplo, o que é tecnologia útil? A grosso modo poderíamos

i

crer que é aquela com o propósito de solucionar um
determinado problema. Mas interessa gerar tecnologias que
possam ser adotadas apenas por uma minoria? Qual a dimensão

social dessa tecnologia? A quem ela favorece?
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É necessário a intensificacão da criação de inovações
adequadas às condições ecológicas, econômicas e sociais. Ex
tensionistas, produtores e pesquisadores poderiam identifi
car os problemas em conjunto, diretamente nas comunidades em

quegatuam, e a partir daí, desenvolver técnicas levando em
consideração os fatores de produção dessas comunidades.

A importância recai muito mais sobre as condições espe
cíficas de cada região do que a tecnologia em si. É da ade
quação que se pode obter o êxito. E isso nem sempre signifi
ca inovação.

"Após implantação da indústria
pesada ru) Brasil (56/61) ‹ê que se
criam as condições necessárias pa
ra ex transformação (ha agricultura
brasileira, em particular da agri
cultura paulista. A modernização
que a partir daí se processa deixa
inalterado - ou até menos reforça 
o grau de concentração da proprie
dade fundiária, muito embora provo
que alterações fundamentais no sis
tema de posse e uso da terra. De um
lado, ax produção agrícola passa a
ser mais intensiva, em, função do
uso crescente che adubos ea defen
sivos químicos, máquinas e equipa
mentos agrícolas, mudas e sementes,
etc. De outro lado, cresce o uso
não-produtivo, parasitário das ter
ras retidas especulativamente em
função de seu ritmo de valori
zação, o que as torna uma forma de
investimento por si mesma." (SILVA.
4. 1981.).

A agricultura é uma maneira de se enriquecer e não um
modo de vida. O aumento de produção é justificado por ser um
meio de se conseguir mais terras e força de trabalho de ou
tros, não há uma preocupação com o aumento de produtividade.

O agricultor prefere invistir em terras (ha que investir na
terra.



Mas é a utilização de técnicas avançadas que possibili
ta_a acumulação, o lucro

"Criou-se em nosso país uma
ideologia que orienta a ação das
pessoas que trabalham no setor
agrícola, direta ou indiretamente.
Esta ideologia tende a desprezar eignorar aquilo que não é rotulado
como moderno, provocando, assim uma
substituição das técnicas que são
consideradas obsoletas ou tradicio
nais. A sociedade valoriza aqueles
engedrados pela "ideologia da mo
dernização", considerando-os racio
nais, progressistas e aliados do
progresso e, pelo contrário, margi
naliza aqueles preocupados em ques
tionar as tecnologias propostas,
defensores do "passado." (GRAZIANO
NETO.27. 1982.).

A modernização é pensada apenas em relação às inovações

técnicas, na troca das técnicas tradicionais por técnicas
modernas. O progresso técnico também modifica as relações de

trabalho, institui o bóia-fria, o salário, expropria peque
rwuš agricultores, ea substitui .as lavouras ‹ke subsistência
pelas empresas rurais.

'ÚX aplicação ck) progresso técnico
não é dirigida "contra,os trabalhadores" cn: "contra za natureza",
como fazem crer certos "movimentos
ecológicos" muito em voga nos nos
sos dias. A tecnologia é isto sim,
a. "favor ch) capital", (ni seja, ‹)seu sentido último é o de elevar a
taxa de lucro, seja do capitalista
‹nue a emprega, considerado indivi
dualmente, seja ck) sistema econô
mico como um todo." (FLICHMAN, ci
tado por Caio Prado Junior. 27.
1981.).

"O que, em princípio, se espera da
agricultura não é apenas o atendi
mento da demanda de alimentos e
matérias-primas ea preços constan
tes. É mais do que isso. É o aten
dimento da demanda desses produtos:
a) a menores preços reais para os
consumidores;
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b) com. aumento de renda para los
produtores agrícolas; e
c) melhores condições de salários e
de vida para os trabalhadores ru
rais." (PAIVA, citado por SILVA.19.
1982.).

E isso pode ser conseguido pela tecnologia usada para
atender não só ao problema econômico, mas também ao social.

As inovoçóes deveriam ocorrer na agricultura, não apenas pa
ra pequenos grupos de grandes agricultores.

A tecnifícação ocorre na, maioria
das vezes Inn? imposição ck) grande
capistalista - comprador, que exige
uma padronização da produção ou por
necessidade inerentes ao próprio
tipo de cultivo, pois a maioria das
culturas que os pequenos produtores
são pmessionados em-plantar (toma
te, uva, fumo, hortifrutigranjei
ros, etc.) só são altamente produ
tivas quando acompanhadas de um
verdadeiro "pacote tecnológico", o
qual, por sua vez, é uma imposição
do grande capital industrial, que
produz os chamados "insumos moder
nos"." (SILVA. 137. 1982.).



6. A PESQUISA

A economia rural da região Oeste do Paraná, região esta
utilizada para coleta de dados, é caracterizada por uma a
gricultura largamente tecnificada, baseada nas culturas de
soja (verão) e trigo (inverno).

Há grande consumo de fertilizantes, calcário e defensi
vos agrícolas. As lavouras são, em sua maior parte, mecani
zadas nas operações de preparo do solo, tratøs culturais e
colheita. Fatos estes que justificam o grande número de a
grônomos trabalhando na região.

Na cidade de Cascavel, estão sediados cerca de 166 pro
fissionais que atuam em grande parte da região. Em toda em

região abrangida pelo núcleo cha Cascavel (Cascavel, Braga
i

ney, Corbélia, Guaraniaçú, Capitão Leônidas Marques) são 190
profissionais, de acordo com os dados da Associação dos En
genheiros Agrônomos, núcleo de Cascavel. São profissionais

de firmas de planejamento agrícola, cooperativas, multina
cionais, bancos, Secretaria da Agricultura, EMATER, empresas

de sementes, prefeituras, revendas de produtos químicos,
adubos e máquinas agrícolas, orgãos de pesquisa, etc.

Desse modo, existe sempre uma forma do agricultor rece

ber assistência técnica.
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Sendo o nosso objetivo exatamente caracterizar a quali
<kuke dessa assistência. técnica, encontramos na região xml
conjunto bem amplo de informações.

A região é extremamente jovem e atingiu um grau de de
senvolvimento considerável, e também começou a sofrer com os

problemas provocados pelo desenvolvimento, principalmente no

que se refere às alterações do meio ambiente. Tendo uma eco
nomia essencialemte baseada, na agricultura. e grandemente
consumidora de produtos químicos e máquinas agrícolas, pode

mos avaliar as interferências que vem acarretando no ecos
sistema.

Em todas as fases do desenvolvimento da região consta
ta-se a presença do engenheiro agrônomo "auxiliando" no pro

cesso. A nossa análise busca situar o agrônomo no tipo de a

gricultura que se realiza.

A primeira parte de nossa investigação foi desenvolvida

através de entrevistas com um grupo de agricultores, esco
lhidos ao acaso, que representassem o aspecto geral da regi
ão.

A entrevista constava de uma conversa informal, orien

tada por um questionário, através do qual se realizaria a i
dentificação do agricultor, tamanho da propriedade, produti
vidade e culturas que desenvolve.

As demais questões visavam detectar ei participação do
engenheiro agrônomo no planejamento, organização e execução

de atividades agrícolas, inovadoras ou não; e qual a influ
ência dessa participação na vida do agricultor.



6.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

"O Paraná é uma ,área em que a
formação étnica difere um pouco da
do resto do país, devido ã pequena
influência do elemento negro. Aí a
escravidão foi pouco expressiva e o
elemento branco de origem lusitana
teve uma influência menor devido à
colonização feita za partir do
século XIX por alemães, italianos e
eslavos (...). O norte e o Sudoes
te/Oeste do Paraná são separados
Pela.linha ....... de ....... geadas, a qual define
uma limite claro às culturas tropi
cais (especialmente <› café).(...).
Do ponto de vista da estrutura fun
diária, tanto a colonização dirigi
da ru) Norte como eg espontânea no
Sudoeste/ Oeste, contribuíram para
a implantação_cka1un grande número
de pequenos estabelecimentos, com
peso significativo em quase todos
os produtos agropecuários, bem como
para a constituição de uma dis
tribuição da posse da terra menos
concentrada que runs outros Estados
brasileiros." (Ipardes (1976) cita
do por Silva, 91, 1982).

Compõem a região Oeste do Parana vinte e nove Municípi

os: Assis Chateaubriand, Boa ViSt8›<fi1 AP&PGCid&› Brašanfiy,

Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas,
CéuÉAzul, Corbélia, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçú, Guaíra,

Guaraniaçú, Jesuítas, Marechal Cândido Iknuhnw, Matelândia,

Missal, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Palotina, Santa Hele

na, Santa Terezinha do Itaipú, São Miguel do Iguaçú, Terra
Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi e Vera Cruz do
Oeste.

Do final do século passado até a década de 40, a região
Oeste do Paraná foi explorada por empresas argentinas e in

glesas, que se dedicavam ã extração de erva-mate e madeira.

A partir de 1946, instalou-se na região, madereiras e
colonizadoras, de capital nacional proveniente che empresas
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do Rio Grande do Sul. Estas empresas, após a retirada da ma
deira, vendiam lotes de terra a camponeses vindos de Santa
Catarina_e Rio Grande do Sul. Esses camponeses introduziram

na região a criação de suínos e a produção agrícola se res
tringia à alimentação da criação e das famílias dos agricul
tores.

Em 1970, a área cultivada se expandiu. As culturas tra

dicionais, milho, feijão, arroz, cederam lugar ao trigo e a
soja. Trigo e soja vieram acompanhados de tecnología moder

na, transformando a atividade agrícola.

Mesmo assim, a agricultura tinha como base o trabalho
familiar, ea apresentava tml desenvolvimento ‹diversificado,
pela própria localização geográfica da região que obrigava
aos camponeses suprirem suas necessidades.

Com a modernização, a agricultura passa a consumir e
É

quipamentos, máquinas e fertilizantes. O sistema de sucessão
das culturas - soja - trigo - é favorecido pelos solos fér
teis e mecanizáveis, o que acelera o processo de crescimen
tof

"Do conflito existente entre man
ter-se como produtor de .merca
dorias, e, enquanto tal estar su
jeiha, às condições impostas pelo
mercado, ou seja, pelos grupos com
maior poder de barganha, alguns
daqueles camponeses optaram pelo
associativismo, unindo-se em torno
de cooperativas, que tinham por
objetivo a comercialização conjunta
da produção dos associados. Esta
forma associativista teria o mérito
de assegurar a crescente mercanti
lização da produção ao mesmo tempo
em que deveria proporcionar, ao
produtor, posição mais favorável na
comercialização de seu produto."
(MELLOS, 158, 1988).



Com a intensificação da exploração agrícola a mão-de-o
bra rural foi dispensada, ocorrendo ea migração campo-cida

I

de, mas não totalmente para as cidades da região Oeste.
Grande parte migrou para Rondônia, Mato Grosso e até Para
guai.

Em decorrência de dificuldades financeiras devido a uma

suspensão dos subsídios agrícolas, lavouras podem ser trans~
formadas em pastagens para a pecuária.

A agricultura se apresenta altamente tecnificada, com
bons níveis de produtividade, grande utilização de insumos e
emprego de sementes selecionadas, obtendo a primeira posição
quanto às lavouras de trigo, soja e milho na área cultivada
do_Estado.

Í Mais de 80% dos propriedades rurais têm área menor que
100 hectares, o que revela um tipo de estrutura formada por

pequenas propriedades. Se dividirmos o número total de hec
tares cultivados pelo número de propriedades rurais de cada
município da região, vamos obter uma média de hectares por
propriedade como se segue:

1



C i N° de
Município Area (ha) propriedades Média

Cascavel 267,591 5,606 47,73Assis Chateab. 226,797 6,643 7 34,14Palotina 202,514 4,782 C 42,35Toledo 3 156,840 7,998 3 19,61Guaraniaçu 98,217 2,988 32,87Mal. C. Rondon 81,193 7,309 11,11Corbélia 78,017 2,634 29,62Terra Roxa do Oeste 7 69,137 3,031 1 21,35São Miguel do Iguaçú 1 62,149 3,239 , 19,19céu Azul 61,057 1,768 p 34,53Catanduvas 55,225 2,502 22,07Medianeira 54,903 3,941 « 13,93Santa Helena 54,494 4,067 1 13,40Formosa do Oeste 52,570 3,850 13,65Foz do Iguaçú 50,574 2,244 2 22,54Matelândia 46,514 2,187 21,27Cap. Leônidas Marques 39,346 3,275 1 12,01Nova Aurora 39,098 1,913 20,44Guaíra 38,304 2,440 15,70
Totais da Região 1.734,511 72,217 24,02
Fonte: Secretaria da Agricultura

Núcleo de Cascavel - 1990.

Geralmente, pensa-se sun tamanho ideal ck: propriedades
rurais, em função da atividade agrícola que desenvolvem e da
região em que se localiza para um determinado nível de tec
nologia.

Silva (93.1982) define os imóveis rurais em quatro ca
tegorias, embasaclo no Cadastro de Imóveis Rurais (Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra). As ca

tegorias são: minifúndio, empresa rural, latifúndio por ex
ploração e latifúndio por dimensão. Considera-se como mini
fúndio o imóvel rural com área inferior a um módulo. Cabe a~

qui definirmos o conceito de módulo: módulo corresponde à á
reä da pucpriedade familiar definida como <> imóvel rural

que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua
família lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo
lhes a subsistência e o progresso social e econômico (...) e



61

eventualmente trabalhando com a ajuda de terceiros (art. 49,
inciso II da Lei n9 4.504).

O módulo é fixado para cada região e tipo de explora
ção. Para a região Oeste do Paraná, de acordo com os dados

fornecidos pelo INCRA, para hortigranjeiros é de 2,0 hecta
res, lavouras permanentes 113 hectares, exploração pecuária
40 hectares e exploração florestal 60 hectares.

Prosseguindo com a definição de Silva (93.94.l982), la*
tifundiário por dimensão é o imóvel rural com área superior
a 600 módulos; empresa rural, é o imóvel explorado eeonömi~

ca e vecifinfllmente que tenha área de um módulo de 600 vezes

esse valor; latifúndio por exploração, o imovel rural que,
mantidos os mesmos limites da empresa rural, "seja inexplofl
rado (...) <xm1 fins especulativos, cn: seja deficiente ou
inadequadamente explorado (...)." (grifos no original).

É conveniente destacar ainda a referência de Silva
(94.1982) com relaçäo à concentração fundiária da proprieda
de da terra no Estado do Paraná: os minifundios representam
mais de dois terços (68,6%) dos imóveis do Estado e possuem

apenas 20% da área cadastrada. Os latifúndios por sua vez Sf
2

apropriam de mais de 60% dessa área, representando menos de
um quarto (23,4%) do total dos imóveis.

A região Oeste perfaz 11,6% do território do Estado e é
responsavel por 34% da produção agrícola. Mas são produtos
primarios.e de exportação, sem que a região venha a se bene
ficiar diretamente (indústrias, empregos), ‹á dependente de
outras regiões para a obtenção de produtos industrializados.
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6.2 O RELACIONAMENTO AGRICULTOR/AGRÔNOMO.

A maneira pela qual um produtor rural conduz a sua ati
vidade agrícola demostra o seu nível de tecnificação. Ao se
investigar sobre os fatores que o levaram a optar pelo plan
tio de determinadas lavouras, obtém-se o seu grau de conhe
cimento a respeito das características de sua propriedade. O
tipo de preparo de solo realizado, os equipamentos que pos
sui, o tipo de plantio e os tratos culturais, classificam-sf
quanto ao nível de mecanização empregado casma contribui ou

não para a degradação do meio ambiente. A escolha da culti

var plantada denota sua busca em melhores produtividades a
partir de uma planta mais adaptada ã localização de sua pro
priedade; sm; bem que rfikâ podemos considerar çnm: sua opção

pode estar fundamentada em informações não tão seguras quan
to às recomendações técnicas, já que alguns produtores con

fiam mais em "sua pratica" do que nas recomendações da pes
quisa agronõmica.

A região, pela intensa mecanização das lavouras e um
regime pluviométrico elevado, sofre com sérios problemas de
erosão dos solos; tendo já realizado um programa de conser
vação dos solos muito difundido em outros locais devido a
sua eficiência. C) agricultor inserido ru) programa, (nx que
adota Lm1 tipo (ka prática conservacionista cxxnwflflxa com as

condições de sua área, revela a sua preocupação com a pre
servação dos recursos naturais, investindo para sua conser
vação.

E ainda, ao se observar o destino que o produtor dá a
sua colheita, verificamos a sua opção pelo associativismo ou~ 1
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não, o que de certa forma lhe garante um tipo de assistência
técnica mais envolvida com os seus reais propósitos.

Mas, durante as fases de numa produção agrícola surgem
alguns entraves que.podem comprometer ca empreendimento. As

adversidades do clima, o ataque de uma praga, a alta infes~
tação de plantas daninhas, são alguns dos problemas normais
durante o ciclo de uma cultura que de certa forma exigem o
parecer de um profissional para poder ser encontrada a me~
lhor soluçãof Nesses casos, a quem recorre o produtor?

"Na produção social de sua
existência, os homens estabelecem
relações determinadas, necessárias,
independentes de sua vontade, relae
ções de produção que correspondem a
um determinado grau de desenvol
vimento das forças produtivas mate~
riais. (D conjunto «destas relações
‹ha produção constitui aa estrutura
econômica da sociedade, a base con~
creta. sobre za qual sua eleva numa
superestrutura jurídica e política,
e a qual correspondem determinadasformas de consciência social."
(MARX, citado por D'INCAO.22.1983).

Tenta-se, através das informações, perceber como se da
a consciência do agricultor quanto ao seu trabalho, no seu
domínio sobre o próprio trabalho, o seu poder de decisão, a
racionalização :up processo the produção êngrícola, ea princi~
'palmente, as sauna relações sociais. lã como atua ‹: agrônomo
neste contexto.

6.2.1 AS QUESTÕES

Através (he questões simples *tentou-se- caracterizar 13
comportamento do agricultor e a interferência do engenheiro
agrônomo, *travestido ,pela tmflnmologia, neste cxnnportamento.

As entrevistas foram realizadas seguindo-se o roteiro:



- identificação dos elementos de produção agrícola: área da
propriedade, localização, culturas plantadas, produtividades
obtidas;

-.a escolha da cultura, ax motivação, o rummnK›‹ha anos que
vem se dedicando à cultura.

- ea mecanização da lavoura, c> tipo de preparo do solo, os
equipamentos, sistema de plantio, tratos culturais;
- a interferência da pesquisa agronômica na escolha da cul` .
tivar, nos tratos culturais, tipos de máquinas e implemen
tos,

- a preocupação com o melo ambiente e garantia da preserva
ção através das práticas de conservação do solo.
- o associativismo, a participação na comunidade agrícola,
- a assistência técnica, quais são os "agentes pedagógicos"
e como atuam,

- as inovações agrícolas, o que leva a opcao, qual a expec
tativa, e
- a satisfação diante da assistência técnica.

1.

6.2.2. RESPOSTAS

As informações foram obtidas com um número de quarenta

(40) entrevistados, produtores rurais. A maior parte desses
produtores residem há certo tempo na região e sempre traba

lharam cxnn agricultura. A ífirhuâ etária áê variável, num; a
maioria tem grau de instrução primária, quase sempre não
completa. Com propriedades de diferentes tamanhos, ou mais
de uma propriedade, todos optam pelo plantio de soja, trigo
e/ou milho predominantemente, porque são culturas da região,
que oferecem boa produtividade e rentabilidade. Alguns pou
cos diversificam âa produção, como os que zplantam iaveia,
café, fumo, algodão, arroz; outros plantam para consumo pró



prio - mandioca, feijão e arroz - e; dois produtores estão
mudando gradativamente ea estrutura (ha propriedade para o
plantio de hortaliças.

Avaliando c› grau de tecnologia com ‹yua os produtores
entrevistados exercem a exploração agrícola, pode-se relatar
que eles se dividem quanto à escolha da cultivar que irão
adotar. A maioria prefere o plantio das que mais se adaptam
à região, um pouco menos escolhe a mais produtiva, menos
ainda procuram orientação técnica. Mas existem os que prefe
rem seguir os passos do vizinho. No preparo do solo predomi
na o sistema convencional (aração e gradagem), alguns alter
nnm os sistemas (convencional/direto), devido aos problemas
de compactação ‹he solo que apresentam aus áreas cxnn plantio

direto na região. Todos os produtores entrevistados realizam
tmvflxns culturais :ui lavoura, seja [numa controle ‹ha pragas,

doencas e plantas daninhas, alternando métodos químicos, me

cânicos e manual. Do mesmo modo, todos os produtores possuem

um sistema de conservação de solos, predominando o controle
de erosão através da construção de murunduns, devido ao pro
grama de microbacias implantado na região.

Grande parte desses produtores financiam apenas parte
da lavoura já que a maioria critica a política agrícola. A
produção obtida é entregue para cooperativas da região e/ou
firmas particulares de semente ou indústrias de óleo.

ÇhuuHx› aos problemas lmlflš comuns que sua constatam nas

lavouras, o êflxuuue de jplantas invasoras é c› que mais se
observa, ocorrem ataques de pragas, problemas de acidez de
solo e erosão, além das adversidades climáticos ea a preca
riedade de recursos.

5



'1 Q
('› U

Quando estes produtores são afligidos por problemas de
solo, fitossanitários ou adversidades climáticas, preferem,
em suma maioria, usar cha seus. conhecimentos próprios zpara
solucionar os problemas, alguns solicitam assistência técni~
c:.=\ das Ç()0[)(“3I`ãÀ`l;ÍÍ_V£lS e b.a.n<;os, uma porce.n'¡;ag{em menor busca

auxílio na EMATER e firmas de vendas de insumos e planeja~
mento agrícola.

O programa de microbacias foi bastante difundido na re~
gjão, o que confirma a maioria dos produtores entrevistados
terem optado por investir em conservação de solos, através
da construção de murunduns. Também difundiu~se muito a prá
tica da amostragem de solo, constatando-se sérios problemas
de aridez ‹hm; solos, tornando ea calagem-Lmwz prática comum

entre cu; produtores da região. bhnmmâ assim, cu; produtores
que investiram nas correções e conservações de solo, foi em
sua maioria por decisão própria ou informações de vizinhos
bem sucedidos: apenas seis (6) seguiram recomendação téoni~
(251 .

Todos eles tem uma sugestão para aumentar a produtivi~
Chun: das lavouras, sempre Ífindamentada eml uma experiência

prática. E mesmo entre os que não recebem assistência técni~

ea , todos, em algu m mom.en't o , tem conta t o com o engenhegl ro

agrônomo para uma informação. A maioria (24) diz que a atua

ção do agrônomo é satisfatória, alguns (13) dizem que deixa
a desejar e poucos (3) não se encontram satisfeitos.

5



7. A AÇÃO PEDAGÓGICA

No momento em que na homem se desajusta e awe incomoda

com o seu mundo, é que passa a pensar nos seus problemas e
nas formas de soluncioná~los. Na percepção de que suas rea»
lizacões constroem parte do mundo de outros sujeitos, começa

a se entender como ser social. Quem pode pensar na solucao
dos problemas da sociedade é o próprio homem, quando muda de
uma forma ingênua de enxergar o mundo para uma forma críti

ca. Ao começar a refletir criticamente, o homem atua, mas
numa ação que jamais é isolada, porque é social, e por isso,
transformadora.

A reflexão crítica existe junto cmmàc› conhecimento. É
preciso conhecer zm realidade para sua pensar ea agir sobre
ela. Pelo conhecimento é possível ao homem crescer. Mas, o
conhecimento não parte de alguém que sabe, ou acha que sabe,

para alguem que não sabe. O conhecimento acontece entre su~

jeitos, porque somente sujeitos podem construí~lo a partir

de suas relações com o mundo.

O conhecimento não.pode ser "passado", estendido, ele é
construído em uma determinada realidade. O homem conhece pa~
ra atuar na sociedade. Mesmo que atue em partes dessa socie«
dade, não pode perder a visão do todo. Um engenheiro agrõno~

mo que trabalha junto ao campo, não pode desvlncular o seu
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trabalho do restante da sociedade. Ele não trabalha na comu

nidade rural, ele atua no mundo. Sua ação é a de levar ao ae
ericultor a modernização, a tecnificaoäo, a maior produtivi~
dade. Uma ação educadora.

Há um caminho extenso que se percorrer entre plantio a~
té o consumo de alimentos. E numa das fases desse processo
ao menos, pode-se notar a contribuição do engenheiro agrõno~

mo. A sua função na sociedade rural é a da implementação de
tecnologias adequadas ãi maximização chuõ fatores cha terra,
capital e mão-de-obra.

Ao levar para o campo uma tecnologia, o engenheiro a~
grônomo, pela sua ação, demonstra o seu conhecimento e a que

este conhecimento está submetido. Demonstra principalmente a

favor de quais interesses utiliza a sua técnica.

E o agricultor nem sempre esta interessado na preserva~
cão do meio ambiente, em variedades resistentes à doenças e
pragas, na melhor utilização de fertilizantes e corretivos,
em controle biológico de pragas e doenças, na diminuição do
consumo dos defensivos agrícolas através de seu uso racio~
nal, em menores perdas na colheita. O agricultor, às vezes,

Õ

interessa-se apenas pelo seu lucro; que éâzâ sua garantia à
posse da terra.

() engenheiro agrônomo sua comporta como <> veículo da
tecnologia agrícola, apresentando as vantagens de determina~

da tecnologia em defesa de um interesse. O agricultor vis~
lumbrando a possibilidade de aumento de lucratividade, adota
a tecnologia. É no momento em que os interesses de agricule
tor e engenheiro agrônomo atingem um ponto comum que ocorre
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a adoção. Como se fosse uma simples relação de mercado, ofe
rece-se lnn produto c> qual éê adquirido zmuwx atender sx uma
certa expectativa.

ular c> enge"Não se trata de rot
nheiro agrônomo dentro da. decla
ração ch) senhor José Sutzenberger,
secretário especial do Meio Ambi
ente no atual governo
bém engenheiro agrônomo que diz: -"
se nos últimos 50 anos não tivesse
havido um único agrôno
EMATER ou EMBRAPA,
mundo todo, belíssimas camponesasaltamente eficientes
camente sãs e socialme
(Revista.}\ Granja, edição xr' 503,
1989).

Collor, tam

mo, uma única
teríamos no
e ecológi

tnte justas"."

Agrônomo: devastador com diploma, é a afirmação do se

nhor agrônomo secretário e brilhante ecologista. Hão de ser
considerados " os médicos da terra ", os que praticam a pro
dução aliada à preservação; numa caminhada junto com o agri
cultor; num eterno aprender.

A preocupação maior é quanto a postura do engenheiro a

grônomo, se ele é domesticado ou não; em favor de qual inte
resse realiza o seu trabalho; se às vezes não se esquece do
agricultor e das lavouras em defesa da empresa que o contra
tod; ou ainda se não tem a sua técnica como verdade sobera
na.

() problema existe quando ‹3 agricultor desacredita na

função ck) engenheino agrônomo :na agricultura imnflxâ quanto
torna-se inteiramente submisso à tecnologia proposta pelo a
grônomo. Nesse caso, para o agricultor, o engenheiro agrôno
mo é'o intelectual, o ser que pensa. E ele, o agricultor, o
trabalhador manual, o ser que faz. Situação esta bem mais
alarmante quando a intenção não é clara. O engenheiro agrô



nomo estudou para trabalhar a agricultura, o agricultor tra
balha na agricultura. Existe a necessidade de se unir produ
to de estudo e trabalho, para que se constitua uma nova prá
tica social capaz de contribuir para a transformação da so
ciedade, na superação entre trabalho intelectual e trabalho
manual.

Se o trabalho do agrônomo é o de educador, ele não pode
tentar trocar com o agricultor, conhecimento prático, "de
pouco resultado", pelas suas técnicas. Porque o agricultor
não vai apenas mudar, essa mudança irá. refletir dentro de
sua existência; e dentro das técnicas do agrônomo, não exis
te neutralidade, existe uma intenção. Então não existe ape
nas a substituição de uma coisa pela outra.

O trabalho do agrônomo tem que ser junto ao agricultor,
para participar de um processo de transformação social. Pois
nenhum dos dois está isolado, ambos são agentes da transfor

mação do mundo. Não é a tecnica do agrônomo que irá mudar o

mundo do agricultor. Mas, é condição para que haja mudanca,f . ~ . - ` .` ,a conscientizaçao do agricultor e do agronomo. So que o mun

do das técnicas do agrônomo não é superior à realidade do a
gricultor; a realidade é mais poderosa; pela sua aceitação,
conscientiza-se o agrônomo, atuando como educador.

"Os problemas agrários, como quai
squer outros problemas sociais e
econômicos, são zmflxns de tudo
"humanos". E são por isso os homens
e ai posição própria crua respecti
vamente ocupam  .atividades aegiro
pecuárias, que devem ser considera
dos em primeiro e principal lugar,
e como elemento central que confi
gura todas as questões a serem ana
lisadas. Ora, a parcela de humani
dade que vive em função da agrope»
cuária brasileira, nada tem de ho
mogênea, e muito pelo contrário, se
encontra profundamente diferenciada
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e classificada em setores largamen
te apartados que são, de um lado,
uma pequena minoria de grandes pro
prietários, que cxmx suas respectivas famílias, e mais administra
dores ea outros empregados (ke alta
categoria que gerem seus estabele
cimentos, não atingem provavelmente
10% da população rural brasileira;
e doutro lado, a grande maioria
dessa população que vive; ou antes
vegeta em condições de miséria."
(CAIO PRADO JUNIOR.20. 1981).

Sendo aus explorações agropecuárias voltadas aum; inte
resses dessa pequena minoria de grandes proprietários, con
fundem-se os interesses desses grupos com interesses gerais.

Ck; grandes fazendeiros se instalam cmmm> representantes de
imuz agricultura. progressista, âà qual, se caracteriza. como
desenvolvimento agrícola e tudo o mais fica configurado como
ultrapassado. Grandes produtores, consumidores de tecnlogia

e assistência técnica, instituídos por competenes profissio
nais da área agrícola, são capazes de alterar o quadro soci
al. Pela técnica pode-se chegar ao lucro, e pelo maior lucro
agregam-se pequenas propriedades às suas já grandes proprie
dades, dispensam-se trabalhadores pelo num) do trator, dos
insumos, pela industrialização da agricultura,

"As evidências mostram que o setor
industrial pressiona, direta ou
indiretamente, a agricultura, vi
sando fi› uso crescente da chamada
tecnologia moderma. A propaganda,
por exemplo é xumà forma direta de
pressão sobre cu; agricultores, as
sim como é a presença de vendedores
das firmas junto aos produtores
rurais. Infelizmente esse tú¿m› de
pressão é muitas vezes considerada
como .assistensla ._.._..._.... rural, mas não
passa de engodo, pois a verdadeiraassistência rural pressupõe um
trabalho muito mais complexo, com
objetivos maiores e bem mais impor
tantes que êà simples venda ck: má
quinas e insumos químicos aos agri
cultores. Daí assistência é procu
rar valorizar o homem do campo,
propiciar-lhe melhores condições de
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trabalho e de vida; faz parte de um
planejamento mais global, de dire
trizes estabelecidas a partir de um
diagnóstico prévio da realidade dos
agricultores e da agricultura em
geral." (GRAZIANO NETO. 24. 1982.)
(grifos no original).

Daí assistência é educar, e se fazer educar, e se fazer
homem, dentro de uma relação de produção. Assim não mais se

da assistência, como se estivesse entregando algo a uma pes
soa qualquer, a assitência se faz. O assistente rural se
constitui no educador.

"Educador não é profissão, é
vocação. Profissões e vocações são
plantas. Vicejam ea florescem
em nichos ecológicos, naquele
conjunto precário de situações que
se tornam possíveis e - quem sabe?
- necessárias. Destruíndo esse "ha
bitat", em vida vai sua encolhendo,murchando da terra até sumir."
(ALVES. 16. 1986.).

E o agrônomo, este ser tão profundo conhecedor das
plantas, não descobriu que a sua profissão, quando não voca
ção comporta-se como plan_ta subnutrida, sem viço, atacada
por inúmeras pragas e doenças do mundo capitalista. E perma
nece estática, não cresce, não pode sequer "vegetar".

"Uma vez cortada a floresta virgem,
tudo muda. É bem verdade que é
possível plantar eucaliptus, essa
raça sem vergonha que cresce
depressa, para substituir as velhas
árvores seculares que rdnguém viu
nascer e IHHH plantou. Para certos
gostos, fica até mais bonito: todos
enfilheirados, em permanente posi
ção cha sentido, preparados IHMWI o
corte. E para o lucoro. Acima de/ tudo, vão-se os mistérios, as som
bras não penetradas e desconhecidas, os silêncios, os lugares
ainda. não 'visitados. C) espaço :ua
racionaliza sob a exigência da or
ganizâçä@.os ventos rúha mais serão
calvalgados por espíritos misteri
osos, porque todos ele só falarão
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de cifras, financiamentos ea negó
cios." (ALVES. 17. 1986.).

rdida.êx identidade com ca agricultor.
Será que nos transformamos mesmos em eucaliptos, rezando por

uma cartilha cyne nos f
até hoje não sabemos se

iguais, (ni ao menos pa
transformando a agricul

oi depositada pela garganta abaixo e
foi digerida? Será que estamos todos

recidos no modo de agir? Não estamos

tura, a nossa realidade mais próxima,
apenas entulhamos os agricultores de recomendações e novos
produtos, e maquinas e equipamentos, e tantas outras coisas
q z â e a i n da n e na c o n h e c emos d ii. re ii. t o . QE)  t amo s cz am i nha ndo , c om o

bonecos, em ajuda ;"_ a uma agricultura cada voz maiã pobre U6

recursos e produtividade; em ajuda a um agricultor cada vez
mais pobre de terra e d ignidade.

"A pessoa é definida pela sua
produção; ea identidade eê engolida
pela função. IE isto sua tornou tão
a fr r a ii. g ad o q u e , q u a. n ‹_;l o a l g u é m n o s
_pergunta c) que somos, reäpondemos
inevitavelmente c) que fazemos."
(ALVES. 18. 1976.).

Nós os .agrõnomos, estamos 'perdendo essa identidade.
Para qualquer função que vamos exercer, recebemos um treina

mento; o agrõnomo que ira vender produtos, é treinado; o que
irá divulgar produtos e treinado, o que ira dar assistência,

I'

e treinado; e os poucos que se salvam, os liberais e pesqui
sadores, com certeza em sua maioria, esão hoje domesticados.

No exercício ‹üe nosso trablaho, não sua caracteriza a
"marca pessoal", a função pode ser igualmente desempenhada
por qualquer um, fomos treinados. Dificilmente se cria vín
culo singular entre o agrõnomo e o produtor. O agrônomo não
se caracteriza na relação como educador.
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"Os educadores são cmmm› as velhas
arvores. Possuem uma face, um nome,
uma "estória" a ser contada. Habi
tam xml mundo em: que <› vale é a
relação que cn; ligam .aos alunos,sendo que cada aluno é uma
"entidade" 'flmai generis", portador
de um nome, também de uma "estó
ria", sofrendo tristezas e alimen
tando esperanças. IE a educação éã
algo para acontecer neste espaço
invisível ea denso, que sua estabe
lece a dois. Espaco artesanal."
(ALVES. 17,18. 1986).

Dois: agrônomo e produtor; espaço: a propriedade rural,
tantas particularidades para que se possa derrubar em cima
um modelo fabricado para atender a um interesse que deseja
permanecer oculto; mas que ao mesmo tempo se revela nas ati

tudes do agrônomo - educador. Pois o que interessa é o pro
duto que o agricultor venha adquirir, não faz diferença a
quele que o vende. O agrônomo não é desse modo agrônomo 
educador é agrômono - objeto, e como tal pode simplesmentey
a qualquer momento, transformar-se em descartável.

Poderíamos ser diferentes, posicionar-mo-nos como suje

itos talvez, se não tivessemos sofrido a domesticação. E aí
não estaríamos tristes, e apáticos, porque perceberíamos que

ea nossa. capacidade (ka agir também :fiyi domesticada. Mais
tristes deveriam ficar aqueles que nem se aperceberam disso.

"Alegria. é ca que sentimos quando
percebemos c> aumento ‹he nossa
realidade, isto é, de nossa força
interna e capacidade para agir.
Aumento de pensamento e de ação, a
alegria é caminho 'da autonomia
individual e política. A tristeza é
o cpue sentimos eu: perceber za di
minuição `de nossa realidade, de
nossa capacidade: para agir, c) au
mento de nossa impotëncia e a perda
da autonomia. A tristeza é caminho
da servidão individual e política,
sendo suas formas mais costumeiras
o ódio e c) 'medo recíprocos."
(CHAUI. 56.1986.).



Tristeza, de não sermos capazes de identificar clara
mente o caminho que estamos trilhando, como se andássemos às

cegas, conduzidos por mãos que a nós também são ásperas.
Como se fossemos neutros. Mas não somos neutros.

"A nossa neutralidade, o nosso
compromisso, o que significa então
a exigência que devemos fazer a nós
próprios com relação ea Luma certa
clareza política que será iluminada
cada. vez mais. pela nossa. prática
política ea do jpolítico ‹educativo.
(...). A favor de quem eu estou? A
favor de que eu estou? (...). Exige
de nüfln pensar diariamente za minha
prática; exige de mim a descoberta,
a descoberta constante dos limitesda minha própria prática, que
significa perceber e demarcar aexistência dos espaços livres a
serem preenchidos." (FREIRE. 98
l0O. 1986.).

D



8. CONCLUSÃO

"Os homens alcançam a razão dos
obstáculos na medida em que sua a
ção é impedida. É atuando ou não
podendo êflnuur que se .lhes aclaram
os obstáculos à ação, a qual não se
dicotomiza chi reflexão. EI como o
jpróprio da existência. humana eã a
atuação - reflexão, quando se impe
de um homem comprometido de atuar,os homens se sentem frustrados e
por isso procuram superar a situa
ção cha frustração." (FREIRE.18.
1983)

É kmml provável ser infinitamente pequeno ‹a número de

agricultores entrevistados, mas, na condição da região Oeste
do Paraná, onde pode ser observada certa homogeneidade com
relação às atividades agrícolas, esse número pode tornar-se
representativo. Embora sejam constatadas opiniões divergen
tes, o modo pelo qual se realiza a condução das propriedades

é bastante semelhante.

Na maioria dos casos, o agricultor vê como satisfatório
o desempenho do engenheiro agrônomo a nível de propriedade

rural, mas não solicita a sua presença mesmo quando ocorrem
problemas ck: ordem técnica. Normalmente, cn agricultor con

fia mais na (sua) prática, o que se confirma com a opinião
de um produtor: - "Eu não confio no agrônomo porq_ue falta
prática, ele sabe só o que está no_liMrinhQ." Outro produtor
vai mais além: - "O despreparo do profissional ajuda a afas
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tar o produtor' da assistência técnica. Muitos técnicos,
principalmente de órgãos oficiais levam em consideração mais
a teoria do que sua adequação às necessidades atuais da pro
priedade e da situação econômica".

O agricultor não é inn alienado, ele ixnn seu objetivo
claro - produzir mais para lucrar mais - embora os meios pa
ra se atingir esse objetivo às vezes se confrontem com a
técnica e comprometam o resultado e o meio ambiente. Alguns
produtores observam: - "É a assistência técnica prestada pe
lo engenheiro agrônomo que traz ao campo a tecnologia". Mas,

ai seguir acrescentam : - WD agrônomo deveria euflxnr sempre
atualizado com as pesquisas, mas não deixando para traz os
métodos simples e funcionais do passado".

Um produtor diz confiar no agrônomo porque ele é "o

professor dos colonos". Esse é um caso interessante pois
esse produtor está remodelando a sua propriedade. A área é
pequena. para c) plantio de soja er trigo ea E1 alternativa
encontrada foi mudar para o cultivo de hortaliças e frutífe
ras, e gado confinado, para a produção também de esterco pa
ra alimentar um biodigestor. O biodigestor produzirá ferti
lizante para a horta e pomar. As alterações foram gradativas
e contaram com a orientação técnica, aliás, o agricultor a
firma ter diversificado sxêuui propriedade por sugestão dos
engenheiros agrõnomos e hoje se encontra satisfeito. É ape
nas um caso.

Em todas as fases deste trabalho foram encontrados pro
blemas que acontecem há muito tempo e persistem através dos

anos, sem que se encontre uma solução. Os problemas se repe

tem com roupagem, deixando conseqüências mais sérias para a
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agricultura, ea principalmente lui relação agrônomo/produtor
rural. Está muito presente a insatisfação, e essa insatisfa~
ção é parte real da situação agrícola atual. São vários os
componentes porque são vários os ramos da indústria "gover
nandol' a agricultura, e desse modo, divergem muito as in
formações levadas ao produtor rural. E isso já é observado
pelo produtor: - "A divergência das informações recebidas o~
corre normalmente em função do interesse, dependendo da
fonte da assistência. Acredito que a assistência deveria ser
desvinculada do crédito ou das firmas de defensivos, sendo
mais atuantes os órgão oficiais, desvinculados de outros in
teresses".

I O objetivo deste trabalho não foi detectar o problema
da agricultura e tampouco apresentar-lhe soluções,.foi sim a
tentativa de caracterizar uma relação, a qual interfere di
retamente no processo de produção agrícola, a relação agrô~
nomo/produtor_rural. Não é possível prever o modo pelo qual
isso vai continuar se dando, em função de tantas incertezas,
não apenas na política agrícola, como na economia como um
todo, mas, cabe sempre aos companheiros engenheiros agrôno

mos lembrar o velho recado " - ai de nós, se por culpa nos~

sa,¿semente morrer semente!".
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