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RESUMO 

.o presente trabalho apresenta dois objetivos bá 

aicos. O primeiro é o de elaborar o modelo compreensivo do pr2 

cesso de tornada de decisão para inovar, permitindo aos órgãos• 

voltados para a assistência técnica e extensão rural, particu

larmente interessados na difusão de tecnologia, analisar e ela 

porar estratégias de ação. O segundo objetivo é o de testar o 

modelo elaborado numa situação concreta, que e a introdução de 

silagem para bovinos em Prata, município situado no Triângulo 

Mineiro, programa este executado pela ACAR - Associação de Cré 

dito e Assistência Rural. 

Para atingtr o primeiro objetivo, tomou-se por 

base o trabalho elaborado por BURKE e MOLINA FILHO (1978), que 

enfatiza a percepção, a racionalidade e a não racionalidade, e 

os conceitos (ignorância, impotência e relutância) de GALJART 

(1971), numa abordagem sistêmica, procurando explicitar os fat,2 

res situacionais que afetam a tomada de decisão do produtor, 

o que permitiria maiores possibilidades de analisar e elaborar

estratégias de açao.

Desta forma, a situação, que no modelo de BURKE 

e MOLINA FILHO é colocada genericamente, no presente trabalho, 

apresenta-se explicitada em dez fatores que foram considerados 

os mais importantes para o processo de tomada de decisão para 

inovar. Esses fatores são: mercado, transporte, crédito, capa-
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cidade econômica, saúde, propriedade da terra, valores culturais, 

educação, "status 11 e prestigio, e participação grupal. 

Os fatores da situação constituem um sistema. Cada 

individuo percebe de forma diferente cada um dos fatores da situa 

ção. Estes fatores são responsáveis pela determinação de estados 

interiores (impotência, relutância e ignorância), que podem exis

tir isolados ou juntos, a nível dos indivíduos tomadores da deci 

sao. 

Este modelo foi aplicado numa realidade empírica e 

mostrou-se útil para explicar comportamentos de adoção e de não a 

doção por parte de pecuaris.tas do município pesquisado. 

Em termos de estratégia de ação, a partir do mode

lo, pode-se sugerir que somente com a modificação dos três estados 

poderia o pecuarista ou produtor rural vir a adotar determinada 

inovação. 

O modelo sugere que as estratégias devem levar em 

conta que: 

•a) o indivíduo, para adotar, deve ter conhecimento da inovação e

de aspectos referentes a ela; 

b) o indivíduo, para adotar, deve também ser capaz de fazê-lo, e

os obstáculos a serem superados devem ser tanto os objetivame�

te existentes na situação, como os percebidos como existentes

pelo individuo, mesmo que não sejam objetivamente reais;

c) o indivíduo, para adotar, deve também estar disposto a fazê-lo,

tendo uma atitude favorável à mudança e à aceitação de novos

valores.
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I PARTE 

�ESENVOLVIMENTO DO MODELO COMPREENSIVO 
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1. ô PROBLEMA

Existe,nos dias de hoje, uma crescente demanda 

por alimentos e matérias primas, motivada principalmente pelo 

crescimento populacional. No Brasil, para atender a essa deman 

da, duas linhas são preconizadas em termos de política agríco

la nacional: (a) aumento da produtividade das áreas já cultiva 

das; (b) expansão das fronteiras agrícolas. Para qualquer das 

linhas, é  preciso que haja difusão, num tempo relativamente cur 

to, de práticas objetivamente mais eficientes. Para isso,é ne

cessário conhecer os processos de adoção e difusão e, principal 

mente, os fatores que estão afetando a adoção de inovações. 

Muitos trabalhos foram feitos nesse sentid� tag 

to no Brasil como em outros países,e, sem dúvida, esta áreavem 

despertando um interesse crescente. Apesar de relativamente nQ 

vo, esse campo de pesquisas já conta com numerosos trabalhos, 

como demonstra a listagem .. de cerca de 1 500 estudos publicados 

em ROGERS e SHOEMAKER (1971:387). 

Embora a maior parte dos trabalhos publicados s� 

ja de procedência norte-americana, hoje, no Brasil também, há 

um interesse crescente na explicação dos mecanismos e dos fato 

res que influem na difusão e na adoção de novas idéias e prát! 

cas na agricultura. 
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1.1. OBJETIVOS 

Este trabalho é uma contribuição ao esforço cien 
..,.. 

tífico de explicação do comportamento de adoção de inovações. 

Concentra-se, contudo, na rejeição ou na não adoção de inova

ções, procurando identificar os fatores que levam a este tipo 

de comportamento e de atitude. 

No plano teórico metodológico, este estudo proc� 

ra desenvolver um modelo compreensivo do processo de tornada de 

decisão para inovar, completando o modelo proposto por BURKE e 

MOLINA FILHO (1978), no que diz respeito à situação do indivíduo, 

mediante a explicitação dos fatores que levam aos estados pro

postos por GALJART (1971). 

No plano empírico, visa testar esse modelo numa 

situação concreta, procurando explicar o comportamento de reje! 

ção de urna inovação específica, considerada útil por técnicos de 

serviço de extensão rural, bem corno por entidades e pessoas que 

têm atuado na região estudada, tais como cooperativas, líderes 

formais, veterinários, entre outros. 

No plano prático, procura identificar os fatores 

explicativos do relativo insucesso de um programa de introduçªq de 

silagem para pecuária bovina, executado pela Associação de Cré

dito e Assistência Rural (ACAR) , no Triângulo Mineiro, Estado de 

Minas Gerais. Com o conhecimento destes fatores, sugere possí

veis estratégias que possam melhorar a eficácia dos serviços de 

assistência técnica e extensão rural, na sua tarefa de transfe

rência de tecnologia agropecuária e gerencial. 
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2. O MODELO TEÕRICO

2.1. Os conceitos de adoção, difusão e inovação 

o conceito de difusão teve origem na Antropolo

gia, que considera a difusão corno um processo de mudança cultu 

ral. 

BOSE (i975:45) diz que os antropólogos usam co

mo conceitos centrais de processo de mudança cultural os de pro
cesso de transferência de traços culturais de urna sociedade p� 

ra outra. Tem-se assim uma visao macro, em que as unidades con

si®radas seriam as sociedades, que trocam elementos culturais 

entre si. Linton, citado por BOSE (1975), considera que o pro

cesso de introdução de um novo elemento cultural pode ser divi

dido em! ( a) aceitação inicial por inovadores; (b) disseminação 

entre outros membros da sociedade; (c) modificação pela qual 

é ajustada a urna matriz cultural preexistente. 

BARNETT (1953:7) coloca como base do processo de 

mudança cultural a inovação, que e conceituada corno "qualquer 

pensrunen�o, comportamento ou coisa que e nova porque é qualita

tivamente diferente de formas existentes". Nessa concepção, uma 

inovação pode ter urna forma concreta ou ser uma construção men

tal, desde que seja qualitativamente diferente de formas já exis 

tentes. Va+iações quantitativas não são conceituadas corno inova 



çoes, a nao ser que conduzam a resultados inovadores. Assim o re 

sultado seria uma reorganização, que pode ser inteiramente di

ferente de urna variação numérica. Por outro lado, Barnett reco 

nhece que,quando se quer responder questões relacionadas aos 

processos de adição, fusão e subtração de elementos culturais , 

é difícil escapar à conclusão de que o problema é sócio-psico

lógico. 

ROGERS e SHOEMAKER (1971:19) conceituam inova

çao de um ponto de vista bastante diferente, ou seja, corno urna 

idéia, prática ou objeto percebido como novo pelo indivíduo. 

Duas dimensões são inteiramente novas em relação à colocação 

original dos antropólogos, quais sejam: (a) a dimensão micro, t� 

mando o indivíduo corno unidade de análise; (b) a percepçao, 

que entra como componente psicológico. 

Foi por volta de 1935 a 1938 que os sociólogos 

norte-americanos começaram a usar conceitos de mudança cultu

ral para estudar problemas ligados à aceitação de inovações na 

agricultura. 

Segundo BOSE (1975:46) o ano de 1952 consti-

tui um marco na história da pesquisa em difusão , com o apare

cimento de um relatório sobre "Pesquisa Sociológica em Difusão 

e Adoção de Novas Práticas Agrícolas". 

Nesta publicação, as areas principais de pesquisa 

eram as seguintes: 

1. A aceitação diferencial de práticas agrícolas como função de

"status", papel e motivação.

2. A aceitação diferencial de práticas agrícolas como função de

sistemas sócio-culturais.

3. Difusão como um estudo de mudança cultural.

4. Difusão como um problema de comunicação de informação.

Alguns anos mais tarde, KATZ et alii, segundo BOSE (1975), defi

niu o processo de difusão como "a aceitação, através do tempo,

de algum item específico, idéia ou prática, por indivíduos, gr�

pos ou outras unidades, relacionada a canais especificos de co

municação, à estrutura social e a um dado sistema de valores ou
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cultura". Esta definição delimita o campo e especifica os pro

blemas nos quais a pesquisa é relevante. 

ROGERS e SHOEMAKER (1971:45-95) mostram que a 

Sociologia Rural, como tradição de pesquisa, começa na década 

de 1920 e que um maior número de trabalhos começa a aparecer 

nas décadas de 1950 a 1960, com uma influência muito grande do tr� 

balho de Ryan e Gross (1943). 

A maioria das pesquisas de difusão e de adoção 

está centralizada no conceito de "processo de adoção", cujas 

etapas servem como quadro conceitual para organizar e analisar 

as informações referentes à adoção e rejeição de uma inovação 

pelo indivíduo. 

Segundo LIONBERGER (1960 :10 7), as maiores contri 

buições da pesquisa em difusão e em adoção incluem áreas como: 

1. Introdução do conceito de etapas e estágios de difusão.

2. Definição e descrição dos modelos de adoção.

3. Definição do papel e fu função dos agentes de mudança, fontes

de informação e meios de comunicação na adoção.

4. Introdução e uso de métodos sociométricos no estudo de pa

drões interpessoais de comunicação e de influência.

ROGERS (1962:76) conceitua o processo de adoção 

como um processo mental, através do qual o indivíduo vai desde 

o primeiro contato com a inovação até a decisão para continuar

o seu uso integral.

ROGERS e SHOEMAKER (1971:132) colocam o proces

so de adoção de uma forma um pouco diferente, à medida em que i� 

clui também os que não adotam e, assim, o processo de decisão 

para inovar torna-se um processo mental, através do qual o i� 

dividuo passa dO primeiro conhecimento de uma inovação para urna 

decisão de adotar ou de rejeitar e à confirmação desta decisão. 

RAMSEY et alii (1959) reconhecem dois tipos de 

adoção: {a) adoção comportamental, que é evidenciada pelo núm� 

ro de práticas adotadas ou utilizadas; (b) adoção cognitiva, 

que envolve um complexo de decisões e mudanças psíquicas, in

clusive a obtenção de conhecimento e avaliação crítica da prá 

tica em termos da situação individual. 



WILKENING (1952) considera que a aceitação in

clui tanto a aprovação da prática como a sua adoção. A adoção 

pode ser de dois tipos: tentativa e adoção total. WILKENING 

(1953) diz ser a adoção um processo composto de aprendizagem, 

decisão e ação durante um período de tempo, e é oonstituícb de uma 

série de ações e decisões mentais. 

HASSINGER (1959) define adoção como "estágio de 

aceitação que conduz ao uso contínuo". 

PFROMM NETTO (1976) destaca vários fenômenos nun 

processo de aprendizagem, que seriam os de atenção, compreensã� 

aceitação, retenção, transferência e açao, e que cada item cor

responde a um domínio psicológico: 

. Atenção-recepção, sensação-percepção, domínio sensorial . 

. Compreensão-significado . 

. Aceitação-atitudes, valores . 

. Retenção-memória . 

. Transferência-aplicação, utilização . 

. Ação-comportamento corrente, tomadas de decisão, solução de 

problemas. 

Portanto, adoção é definida diferentemente por 

vários autores, mas o que pode ser destacado é que adoção para 

alguns é um processo, e para outros é urna etapa desse mesmo pr� 

cesso. 

Como processo, a adoção envolve vários estágios, 

etapas ou funções; é um processo individual, mental, pelo qual 

passa o indivíduo desde o primeiro contato com a inovação até 

seu uso contínuo ou rejeição. Neste sentido é diferente do pro

cesso de difusão, visto domo um processo de disseminação de uma 

inovação entre os membros de um sistema social. O processo de di 

fusão, portanto, implica no processo de adoção individual, oois 

é do resultado deste processo entre os diferentes membros de um 

sistema social que a difusão se dá. A difusão tambern é vista co 

mo a disseminação de urna inovação entre vários sistemas sociais, 

componentes de um sistema social maior. Neste caso, se confunde 

com o conceito antropológico de difusão. 
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Em suma, adoção é um processo individual e difu 

sao é um processo social. 

Corno etapa do processo, a adoção é o comporta

mento ou atitude esperada corno resultante do processo. 

Corno comportamento manifesto, a adoção é evidenciada pelo uso 

da inovação. Como atitude, é um estado interior favorável à ino 

vaçao, que eventualmente se manifesta ou não. 

ROGERS e SHOEMAKER (1971), ao relacionarem gener� 

lizações em número de 103, referentes à adoção e difusão de 

práticas, e os trabalhos que confirmavam ou nao estas general� 

zações apresentam 2 852 citações que se referem a adotantes mais 

precoces e tardios. Considerando que a listagem constava de 

3 167 citações de cerca de 1 200 trabalhos empíricos, pode-se 

ver que a maior parte dos trabalhos concentrou-se na diferenci� 

ção dos adotantes mais precoces e mais tardios,em termos das 

características dos adotantes. 

A maior parte dos estudos sobre adoção e difusão 

tem sido feita nos Estados Unidos da América ou por pesquisa

dores que sofreram a influência de pesquisadores americanos. A 

maioria destes estudos levou em conta o fator tempo, conside

rando as diferenças existentes entre os adotantes mais preco -

ces e mais tardios. 

Variáveis, tais como, "status", tamanho da unidade produtiva, 

cosmopolitismo, educação, idade, participação social, contatos 

com agentes de mudança, exposição aos meios de comunicação de 

massa, especialização das atividades produtivas, atitudes com 

relação a crédito, riscos e incertezas, foram relacionadas com 

a adoção de inovações, tomando-se o tempo que cada indivíduo 

dispendeu no processo de adoção,como critério na classificação 

dos adotantes. Este tipo de procedimento levou sempre em consi 

deração características dos adotantes que os pudessem levar a 

se enquadrarem em tipos predominantemente modernos ou tradicio 

nais. 
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2.2. Críticas aos estudos de adoção existentes 

A estes tipos predominantemente modernos ou tra
dicionais, ou a outras construções semelhantes, convencionou-se 
chamar tipos polarizados, que seriam, então, os ideais, coloca

dos corno dois extremos, entre os quais os indivíduos situar-se
iam. 

A esta colocação, sao feitas muitas críti 

cas, como a de BOSE (1970), que mostra que os tipos polarizados 
não conseguem explicar todos os fenômenos, o que deixa o pesqu! 
sador em situação desconfortável. Dentre os tipos polarizados 
citados, há o contínuo "sagrado-secular" utilizado por Howard 
Becker, em que no plano sagrado os agricultores são mais relu
tantes em adotar mudanças, relutância esta que diminui à medida 
em que se aproxima do pólo secular. Outro tipo polarizado é o con
tínuo "folk-urban" ou 11 rural-urbano 11 de Redfield, com o mesmo 
tipo de colocação de Becker, ou seja, os que têm valoresmaisvo! 

tados para o rural são mais resistentes à mudança do que os que 
têm valores mais voltados para a vida urbana. Sobre a dicotomia 
"moderno-tradicional" muitos autores têm escrito e dois são ci 
tados por BOSE (1970). Um deles é Levy, para quem a moderniza -
ção depende da extensão do uso de fontes inanimadas de força e 
do uso de ferramentas para multiplicar o efeito do esforço. 
Inkeles, outro citado por BOSE, caracteriza o homem moderno co
mo aquele que: (a) tem abertura a novas experiências, tanto com 

pessoas corno com novas formas de fazer as coisas; (b) apresenta 
crescente independência da autoridade de figuras tradicionais, 

tais como,pais e padres, e um esquema de obediência a líderes de
governo, a sindicatos, cooperativas e outros; (c) acredita na 
eficácia da ciência e da medicina; (d) apresenta um abandono g� 

ral da passividade e do fatalismo em face das dificuldades da 
vida; (e) apresenta urna arnbição,para si e seus filhos, de al-
cançar altas metas ocupacionais e educacionais. Outros exemplos 
de tipos polarizados são citados por BOSE (1970), em trabalhos 



de Tõnnies e Parsons. 

A mesma conclusão de Bose chegou GALJART {1971), 
quando analisou as dificuldades em se utilizar os conceitos "mo
derno" e "tradicional" para pessoas, quando ao mesmo tempo, num 

mesmo indivíduo, podem estar presentes características moder
nas e tradicionais, como encontrou em agricultores na Holanda e 

no Brasil.Esse mesmo critério dicotômico, utilizado no estudode 

estruturas sociais, também não conseguiu explicar,de maneira sa 

tisfatória,o desenvolvimento de sociedades e a modernização ou 
a adoção de inovações. 

GALJART (1971) acha que os conceitos "moderno" e 

"tradicional" são necessários para a compreensao do desenvolvi

mento, principalmente no Terceiro Mundo, mas nao são suficien

tes. Ao formular estas críticas, Galjart sugere que ao invés de 
tentar salvar os conceitos devemos deixá-los de lado e tentar 
determinar, em cada caso, quais os fatores sociológicos que im

pedem o desenvolvimento da agricultura. 

Considerando a incorporação de tecnologias moder 

nase mais eficientes como condição necessária (embora não sufi

'ciente) para o desenvolvimento agrícola, os fatores que estive

rem impedindo ou dificultando a adoção estarão também criando 

barreiras ao desenvolvimento. 

GALJART (1971) propoe, então, que os fatores que 

impedem a adoção e consequentemente o desenvolvimento podem ser 

considerados como determinantes de três estados: 
1. Ignorância - o indivíduo não sabe que pode fazer de forma di

ferente da que habitualmente faz.

2. Impotência - 0 indi víd\1-o sabe o que deveria fazer, mas e in

capaz de fazê-lo.

3. Relutância* -o indivíduo sabe o que deveria fazer e pode fa

zê-lo, objetivamente falando, mas certos valores e atitudes o

impedem.

* Relutância - tradução do termo em inglês "unwillingness".

BURKE e MOLINA FILHO (1978) traduzem este termo como "não disp�

sição''. Qualquer das traduç6es deixa a desejar, pois não refle

te o sentido exato do termo.
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Segundo este autor, essa classificação nao é in

teiramente desvinculada dos conceitos "moderno" e "tradicional", 

mas apresenta quatro vantagens com relação à dicotcmia: 

a} Permite a distinção de fatores que impedem o desenvolvimento

e requerem diferentes formas de tratamento; a disseminação de co

nhecimentos pode acabar com a ignorânci�a política de reforma

agrária, crédito, mercado, etc. podem resolver o problernaàal.!!!

potência; a doutrinação cultural pode resolver o problema da

relutância.

b) Leva em conta todos os elementos da situação: o natural, o

cultural e o estrutural, possibilitando a compreensão de t2.

dos os problemas sociológicos envolvidos.

c) Não implica que a aceitação de mudanças em uma esfera da vi

da deva ser acompanhada de aceitação em outra esfera, corno o

conceito de "moderno" traz irnplicito.

d) Ajuda a detectar lacunas no conhecimento existente.

A ignorância com relação à inovação, conforme 

conceituada por Galjart, significa que a inovação ainda nãofoi 

percebida pelo individuo, ou seja, ainda não entrou em seu caro 

po situacional* e o indivíduo a desconhece completamente. 

Mas, no desenvolver do modelo compreensivo, po

de-se perceber que ignorância pode ser considerada não apenas 

corno um desconhecimento total, mas também corno um estado de des 

conhecimento parcial de aspectos referentes à inovação. 

O conhecimento da inovação pode ser de dois ti

pos: 

- Conhecimento conceituai_ é o conhecimento dos princípios que

regem a inovação e as bases te6ricas que a informam e permitem

transpô-la para situações diferentes.

- Conhecimento instrumental- é o conhecimento da inovação do

ponto de vista de sua operacionalização. Este nível de conhe

cimento é obtido pela habilitação do indivíduo para usar a ino

vaçao.

* Campo situacional - ROGERS (1962:302) define como parte do

ambiente que é percebida como significant� por um ator.
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Estes dois tipos de conhecimento podem ocorrer ao 

mesmo tempo em um mesmo indivíduo, mas não necessariamente. 

A impo�ência pode ser conceituada como a falta de 

poder ou capacidade do indivíduo em adotar determinada inovação. 

Pode ser causada por obstáculos existentes na situação e que po

dem ou não ser percebidos pelo indivíduo. Se estes obstáculos são 

percebidos, o estado de impotência gerado resultará em comporta

mentos de não adoção ·da inovação. A impotência pode ser fruto, 

ainda, da percepção do indivíduo e, assim, mesmo que a situação 

objetiva seja favorável, o indivíduo pode perceber-se impotente 

para adotar determinada inovação, e isto determinará comportame� 

tos de não adoção. 

A impotência deve ser definida para cada inovação, 

pois a impotência em adotar uma determinada inovação não signi

fica que outras não possam vir a ser adotadas. 

Relutância pode ser definida como a falta de dis 

posição do indivíduo em adotar determinada inovação. Normalmen

te, esta falta de disposição é determinada por fatores culturais 

e, portanto, a colocação é feita em termos da aceitação de ou

tros valores que não os da inovação, isto é, de valores contrá

rios à inovação e que são coerentes com sua atitude e comporta

mentos atuais, sendo mais desejáveis para o indivíduo do que os 

valores alternativos representados pela inovação. 

Os três estados ocorrem a nível do indivíduo que 

passapelo processo de adoção e, neste trabalho, as considerações 

serão feitas, utilizando-se esta colocação. Com relação à impo

tência, ela pode ocorrer na situação concreta, e é representada 

pelos obstáculos. Este estado deverá, como é a colocação de Galjart. 

ter um tratamento apropriado, se houver uma preocupação em se co 

nhecer as causas da não adoção, enfocadas na impotência do indi

víduo em adotar. 
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2.3. O modelo teórico de BURKE e MOLINA FILHO 

Retomando o modelo do processo de tomada de deci

sao individual elaborado por B�RKE e MOLINA FILHO (1978), este 
trabalho procura discutir os elementos que compõem a situação. 

O modelo de BURKE e MOLINA FILHO (1978) foi elab2 

rado a partir da estrutura básica do modelo de ROGERS e SHOE.MA
KER (1971), procurando expandir sua conceituação e apresentação, 

de forma a incluir novos elementos e sanar suas principais defi

ciências.Este modelo utiliza a abordagem sistêmica e inclui ele
mentos novos, tais corno, racionalidade e não racionalidade e os 

conceitos emitidos por Galjart com relação aos fatores ligados à 

não adoção de inovações. Explicita também atitudes e dá uma ênfa 
se especial à percepçao do indivíduo. 

A figura 1 é uma representação gráfica do modelo 
e a  explicação sumária que se segue foi baseada no trabalho cita

do, e será distribuída nos diferentes itens, que são: 

2. 3. 1. Percepção

·-

A adoção de uma inovação implica na percepçao 

dessa.inovação pelo indivíduo, em graus variáveis, num processo

de aprendizagem. 
A percepção é sempre um ato subjetivo, e nao um 

mero registro sensorial. Existe, como mostra PIAGET (1973):377-

378), 11 • • •  a impossibilidade da experiência pura no sentido do 
contato direto e imediato entre o sujeito e o objeto. 
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.l. I 

Em outros termos, todo conhecimento do objeto, de qualquer na

tureza que seja, é sempre assimilação a esquemas ... Mesmo no ní 
vel da percepção, o contato cognoscitivo com o objeto percebido 

nao consiste no puro registro ou na simples leitura da exper! 
ência." 

Por outro lado,PIAGET (1973:17) mostra que o com 
portamento nao é resultante direto de um estímulo, e que o esqu� 

ma estímulq-resposta é inadequado nesta forma simplificada, Pº! 
que um objeto não constitui um estímulo senão quando o organi! 

mo perceptor é sensibilizado por ele. Assim, o segredo do com
portamento reside no sujeito e não no objeto (no agricultore não 

na inovação) . 
PFROMM (1965:76; 112-113), analisando a relação� 

tre caráter e comportamen,to: " ... o homem age e pensa de acordo 
com seu caráter ... A estrutura do caráter determina a ação,bern 

como os pensamentos e as idéias 11

• Pfromm completa esta análise, 
relacionando- a à percepção: 11 

• • •  para que qualquer experiência eh�

gue à consciênci� deve ser compreensível segundo as caracte

rísticas em que o pensamento consciente está organizado. só Pº!
so adquirir consciência de qualquer ocorrênci.a, dentro e fora de
mim, quando ela se relaciona com o sistema de categorias, dentro

da qual se fazem as minhas percepções .•. De qualquer �odo, a e�

periência só pode ser percebida, relacionada e ordenada em ter
mos de um sistema conceptual e suas categorias. Este e, em si,
o resultado da evolução social. Toda sociedade, pela prática da

vida e pelo seu modo de relações, de sentir e perceber, desen-

volve um sistema, ou categorias, que determina as formas de per
cepçao, ou consciência. Esse sistema trabalha, por assim dizer,

como um filtro socialmente condicionado: a experiência não pode
atingir a consciência, se não atravessar esse filtro".

Em resumo, o sujeito não reage (responde) direta 
mente ao meio físico e social, mas sim à percepção desse meio. 
O agricultor não adota ou rejeita uma inovação devido à relação 

causal direta entre a inovação em si (sua utilidade objetiva) e 
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o comportamento manifesto, mas sim devido à sua maneira de per

ceber a inovação e o� obstáculos e incentivos existentes com re

lação à adoção ou nao da inovação.

t, portanto, de suma importância, compreender que 

é no nível da percepçao que estão, em grande parte, as explica

çoes causais para os comportamentos manifestos. A maior parte 

das pesquisas em difusão tem permanecido no plano da verifica

ção de correlações entre variáveis "objetivas", não podendo daí 

afirmar muito sobre a causalidade dos comportamentos de adoção 

e de não adoção. 

A percepçao das características das inovações e 

dos vários fatores situacionais que envolvem a adoção de uma 

inovação ou conjunto de inovações é, em Úl tirna análise, a deter 
,,t 

minante do comportamento manifesto final do agricultor ou de 

sua atitude. 

ROGERS e SHOEMAKER (1971) consideram os seguin

tes atributos perceb�dos como relevantes numa inovação, para o 

processo de adoção: (1) vantagem relativa; (2) compatibilidade; 

(3) cornplexibilidade; (4) "experimentabilidade; (5) "observabi

lidade".

Vantagem relativa é o grau com que urna inovação 

e percebida como melhor que a inovação que a antecede. 

Compatibilidade é o grau com que uma inovação e 

percebida como consistente com os valores existentes, as expe

riências passadas e as necessidades dos indivíduos. 

Complexidade é o grau com .que a .inovação e per

cebida como relativamente difícil de entender ou usar. 

"Experimentabilidade" e o grau com que uma inova
çao pode ser experimentada em pequena escala.

"Observabilidade" é o grau com que os resultados
de uma inovação são visíveis a outras pessoas que não O adotan
te. 
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o indivíduo percebe, juntamente com os atributo�
.das inovações, algumas características da fonte de informação 

que influem na tomada de decisão para inovar e,principalrnente,na 

percepçãq inicial da inovação. 
Tanto a inovação como a fonte de informação es

tão na situação em que se insere o indivíduo. No modelo, a inova 

çao àe encontra isolada por motivos didáticos. 

As características da fonte de informação, impoE_ 

tantes para o processo de tomada de decisão para inovar,são: 

credibilidade, oportunidade e regularidade. 

ROGERS e SHOEMAKER (1971) conceituam credibilida 

de da fonte de informação, ou do canal de co:rqunicação, como o grau 

em que é percebido corno competente ou merecedor de confiança. 

Uma hipótese levantada por Rogers e Shoemaker, é a de que qua� 

to maior for a credibilidade do canal ou da fonte, maior será a re

ceptividade do adotante com relação à mensagem, ou, no caso, à 

inovação.ijo modelo proposto, a credibilidade da fonte ou do ca

nal influi na percepção inicial, despertante um interesse per

ceptivo, conduzindo o indivíduo a uma linha racional,ou mesmo le 
vando-o à uma adoção impulsiva. 

Em uma das generalizações, ROGERS e SHOEMAKER 

(1971) colocam a hipótese de que o número de contatos com agen

tes de mudança ou maior exposição aos meios de comunicação de 

massa diferem os inovadores dos adotantes tardios. O conceito de 

regularidade deste trabalho utiliza tarnJ::>érn o tempo como uma das 

variáveis, isto é, o que importa é a quantidade por unidade de 

tempo. Esta quantidade deve ser distribuida num intervalode 

tempo em que estes contatos sejam importantes para a tomada de 

decisão do indivíduo. 
Oportunidade é o grau com que a fonte de infor-

maçao leva a inovação a um indivíduo e esta última atende as 

suas necessidades. A percepção inicial por parte do indivíduo e 

diretamente relacionada à oportunidade com que a fonte leva a 

inovaçao. 
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2.3.2. Racionalidade 

Outro tipo de crítica feita aos modelos utiliza 

dos nos estudos de difusão e de adoção é que os mesmos são mui 

to simples e não incluem senão o§ comportamentos racionais. 

"Racional" é definido como um processo pelo qual as possíveis 

alternativas e consequências da decisão são consideradas antes 

que esta seja tomada. "Não racional" é qualquer processo que 

oco+re sem a consideração prévia de alternativas e consequências 

Dentro dessas últimas, incluir-se-iam as decisões impulsi

vas que, com frequência, estão por trás da adoção e da rejei

çao de inovações (CAMPBELL, 1966:459-466). Campbell sugere que 

a maior parte das decisões incluem elementos de racionalidade 

e de não racionalidade, sendo a adoção e a rejeição racionais e não 

racionais tipos ideais. 

Um problema muito sério decorrente deste concei 

to e que a verificação "ex post facto" das "razões" do compor

tamento manifesto seria quase sempre viciada, devido à raciona 

,lização feita pelo indivíduo, quando inquirido sobre os moti

vos da adoção e da não adoção (redução da dissonância cogniti

va, segundo Campbell). 

Um aspecto importante em programas de interven

ção é o de a racionalidade ser ligada a objetivos traçados. Os � 

portarnentos considerados como racionais,quando se persegue de

terminado objetivo, podem parecer não racionais quando os obj� 

tivos são outros. Assim, é preciso determinar os objetivos do 

agricultor,antes de se dizer da racionalidade ou da não racio

nalidade dos seus comportamentos. 

2.3.3. O processo de tomada de decisão para inovar 

A "porta de entrada", por assim dizer, do siste

ma e a percepçao, porque todos cs estímulos do comportame� 

to resultam, de alguma forma, deste mecanismo interativo básico. 

De um lado, o indivíduo percebe a inovação e, de outro, a situ� 

çao, com seus incentivos e obstáculos, e, ainda por realirnenta

çao, os conhecimentos conceituais e instrumentais. 
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A partir da percepçao da inovação (que se inicia 

com as 'primeiras impressões" ou a primeira notícia), três li

nhas básicas podem ocorrer: 

A. o desencadeamento de um processo racional (o indivíduo che

ga a um comportamento final que é o fruto de opçoes consci

entes e ponderadas);

B. a tomada de uma atitude impulsiva (o indivíduo é levado a

adotar ou rejeitar a inovação por motivos não racionais);

e. um desinteresse perceptivo (o indivíduo não é movido ou mo

tivado em qualquer direção pela inovação percebida}.

Em cada urna dessas linhas faz-se uma distinção 

entre as atividades ou comportamentos manifestos e as atitu

des cognitivas e afetivas do indivíduo. As atitudes correspo� 

dem a estados interiores e se revelam nos comportamentos. 

A. A linha do comportamento racional consta de 

cinco atividades básicas: 

a) percepçao inicial - o processo tem início quando o indiví

duo entra em contato, pela primeira vez, com a inovação.

Este contato pode se dar por meio de: - pessoas interessa

das na difusão da inovação e que utilizam os mais variados

meios de comunicação para tal fim; - pessoas que adotaram

a inovação; - contato direto com a inovação, quer pela peE

cepçao sem intermediários, quer como seu descobridor ou in

ventor.

Qualquer que seja a maneira pela qual o indivíduo entra em

contato com a inovação, esta se dá sempre por um processo

perceptivo; O indivíduo percebe o objeto que o leva a agir,

e nao o seu valor ou utilidade intrínseca. A percepção é se

letiva e as informações provenientes do objeto são seleci�

nadas ou interpretadas em função das experiências anterio

res do sujeito, de suas necessidades, de seus interesses e

de seus valores, em outras palavras, do seu "universo men

tal".



Já nessa primeira fase do processo, uma antecipação das 
possíveis dificuldades para a adoção e de eventuais incen 

tivos influi na própria maneira de ver a inovação e na COB 
sequente atitude com relação à mesma. A percepção do obj� 
to da adoção compõe-se com a percepção da situação em que 

se encontra o sujeito e o objeto; 

b) busca de novas informações - se a percepçao inicial da 
inovação foi significativa para o indivíduo, resultará nu

ma atitude de interesse capaz de levá-lo a buscar novas in
formações e conhecimentos sobre a inovação. Basicamente,

estas informações são de duas naturezas: conceitual (priB
cípios e fundamentos) e instrumental (habilitação). Teor!

camente, o indivíduo só procurará a capacitação.instrume!!

tal se, através de uma análise crítica, conceitualmente,
a inovação for vantajosa e viável. Mas, na realidade, am
bas as formas de capacitação podem dar-se ao mesmo tempo,

sem que haja, necessariamente, um intervalo de tempo maior
ou menor entre a busca de conhecimentos conceituais e a

de conhecimentos instrumentais. No modelo, estas duas mo

dalidades de conhecimento foram colocadas separadamente
(II - Busca de novas informações e IV - Habilitação) e se

encontram em dois momentos distintos do processo;

e) análise crítica - esta atividade ocorre, em maior ou nenor
grau, em todas as fases do processo, mas no modelo ela es
tá destacada no momento em que o indivíduo, já dispondo

de informações conceituais e, eventualmente, instrunentai.s,
põe-se a fazer uma apreciação avalia tiva sobre a inovação,

em termos-de suas características ou atributos percebidos.

Nesta análise, entra como elemento decisivo a percepção
que o indivíduo tem dos passiveis obstáculos e incentivos a

adoção e que fazem parte do seu campo situacional;

d) habilitação - como já foi explanado anteriormente, na habi

litação o individuo procura conhecimentos e habilidades de
corno utilizar ou por em prática a inovação;



23 

e) avaliação empírica - superados os obstáculos (reais ou im�

ginários) e estimulados pelos incentivos (reais ou imagin�

rios), o indivíduo adota, pela primeira vez, a inovação. A

primeira adoção tem sempre o caráter de experimentação ou

teste, qualquer que seja a escala em que é praticada, não

havendo necessidade prática de se fazer a distinção conce!

tual entre adoção em escala reduzida ou propositalmente ex

perimental e a adoção .em larga escala ou "definitiva".

Assim, a primeira adoção, no modelo proposto, é conside

rada sempre como uma fase de experimentação.

Dentro deste esquema, dois tipos de comportamentos manifes

tos podem ser destacados: adoção e não adoção. Normalmente,

nesta linha de comportamento racional, superados todos os

obstáculos, dá-se a adoção racional da inovação, desde que,

ao ser avaliada, a inovação se apresente como uma tecnolo

gia útil ao indivíduo.

Um comportamento manifesto de nao adoção racional pode

ser fruto de urna análise crítica conceitual (atividade III)

ou de uma avaliação empírica (atividade V) depois da adoção

experimental ou, ainda, por impotência fase aos obstáculos

do campo situacional.

B. A linha de tomada de decisão impulsiva começa

também com a percepção inicial que pode levar o indivíduo a 

formar uma atitude impulsiva, favorável ou desfavorável à ino 

vação. As "razões" de tais atitudes não são muito claras, mas 

certamente têm muito a ver com aspectos da personalidade bá

sica do indivíduo, seus valores, seus preconceitos ou seu es

tado de humor. 

Tanto no caso de adoção impulsiva como no de não 

adoção impulsiva, é possível que o indivíduo faça uma raciona 

lização posterior de seu comportamento, procurando justificar, 

a si mesmo ou a outros, porque agiu daquela forma (redução da 

dissonância cognitiva). Esta racionalização torna bastante pr� 

blemática a verificação ''a posteriori" da racionalidade da dec� 

são tomada por um indivíduo com relação a urna dada inovação. 
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Pode também acontecer o caso em que, mesmo tendo 

optado por adotar impulsivamente uma inovação, o indivíduo ve 

nha a perceber obstáculos intransponíveis em seu campo situa

cional, que o levam a um comportamento manifesto final de não 

adoção por impotência. 

e. Linha de nao adoção primária ou do desinteres

se perceptivo - é possível que boa parte dos comportamentos 

de nao adoção se deva a este fenômeno: o individuo simplesme� 

te nao é sensibilizado pela percepção inicial da inovação (ou 

das mensagens relativas a ela), a ponto de provocar mudanças 

significativas nas suas atitudes e comportamentos. 

A teoria de comunicação e as pesquisas mostram 

que, se urna mensagem nao é percebida pelo receptor como alg� 

ma coisa que vai ao encontro de suas necessidades e interes

ses, pouco ou nenhum impacto terá sobre ele. 

A não adoção primária, resultante desta falta de 

interesse perceptivo, não significa que o individuo não possa 

vir a adotar a inovação em qualquer outra oportunidade. Basta 

que haja uma nova percepção da inovação (a mesma inovação 

"apresentada" de forma diferente ou da mesma forma em situaçãc 

diferente), para que o processo se reinicie e venha a tomar 

uma das linhas já descritas. 

O indivíduo não fica, n�cessariamente, em apenas 

uma destas três linha básicas, uma vez que os comportamentos 

racionais e não racionais puros são tipos ideais. Os indiví

duos podem sair de uma linha e passar para outra, seja para 

se conduzir a comportamentos de adoção como de não adoção ou 

rejeição. 

2.4. Situação 

No modelo exposto por BURKE e .YíOLINA Fr:.:.,Eo ,1978), 

a situação objetiva foi considerada genericamente, faltando um 

maior detalhamento. 
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Este trabalho pretende explicitar a situação pr� 

curando as relações de causa para os comportamentos manifes

tos de adoção e de não adoção. 

A situação é pois definida eomo o conjunto de f� 

tores físicos, sociais, culturais e econômicos em que o indl 

víduo está inserido ao tomar decisões para inovar, é explici

tada e procura mostrar as interrelações entre esses fatores. 

Todo modelo tem suas imperfeições e esse não con� 

titui exceçao, porque é uma simplificação da realidade, em que 

certos aspectos podem ser esquecidos ou, por não serem conside 

rados importantes, serem deixados de lado e, também, porque os 

conceitos utilizados num modelo são passíveis de reinterpreta-
~ -

çoes nao antecipadas pelo idealizador do modelo. 

A situação é também analizada à luz dos trabalhos 

realizados por outros pesquisadores, procurando relacionar os 

fatores da situação com os estados de ignorância, impotência e 

relutância. O esquema do modelo pode ser visto na figura 2. 

Os fatores considerados neste modelo sao: propri� 

dade da terra, transporte, mercado,crédito, capacidade econômi 

ca, saúde, participação grupal, valores culturais, educação e 

"status" e prestígio. 

2.4.1. Propriedade da terra 

LIONBERGER (1960) cita cinco trabalhos relacionan 

do a propriedade da terra à adoção de inovações. Mesmo assim,a 

propriedade da terra tem sido pouco estudada como fator expli 

cativo da adoção ou da não adoção de inovações. 

O que se sabe e que os proprietários têm maiorcon 

trole sobre as atividades de produção e consumo dentro de suas 

unidades, em comparação com os não proprietários. Isto se tor

na mais evidente quando os proprietários exercem um controle 

rígido sobre os arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais, 

a ponto de controlarem o sistema de produção, interferindo, até 

mesmo, no consumo doméstico dos não proprietários. 



Fig. 2 - MODELO DETALHADO DO SUB-SISTEMA "SITUAÇÃO" 
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A adoção de inovações por parte dos nao proprie

tários é dificultada quando a inovação requer recursos de cap� 

tal, o que torna esses agricultores mais dependentes ainda dos 

proprietários. O mesmo acontece quando suas linhas de produção 
concorrem com as dos proprietarios, em termos de fatores de pr� 

dução. 

Os grandes arrendatários capitalistas, apesar de 

nao serem proprietários da terra em que produzem, não apresen -

taro este tipo de fator condicionante de impotência, pois têm p� 

der de decisão no sentido de explorar as linhas de produção de

sejadas e de estabelecer o sistema de produção mais rentável. 

Dois outros fatores sao ligados à propriedade da 

terra: crédito e capacidade econômica. A propriedade da terra, 

de maneira geral, é fator necessário para a concessão de crédi

to rural institucional, sobretudo com a finalidade de investi -

mentos fixos. A propriedade da terra tem uma vinculação mais ou 

menos direta com a capacidade econômica, pois a terra em s1 já 
represce:nta riqueza e, ctlém disso, conforme o aumento da capac1-

�ade econômica, existe a tend�ncia do indivíduo tornar-se pro

prietário. 

A propriedade da terra ê um fator que pode criar 

impotência em adotar inovações, seJa pela 1nexistencia do poder 

de decisão, seja pelas dificuldades de acesso à estrutura de 

oportunidades ou pela percepção de obstáculos reais ou imaginá-

rios. 

2.4.2. Transporte 

O transporte e uma das funções físicas da comer

cialização e cria utilidade de lugar, ao possibilitar a oferta 

de bens econômicos onde eles são mais escassos (SERRANO, 1966:8).

MOSHER (1970), ao citar os fatores essenciais ao 

desenvolvimento dos agricultores de baixa renda ou camponeses, 

relaciona o transporte como um desses fatores, justificando que 

a localizaç�o dos agricultores � de tal forma que nâo pode ser 
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concentrada em torno dos consumidores, o que torna necessário o 

transporte. 

Como um sistema, o transporte precisaria,para cri 

ar utilidade de lugar, de uma infra-estrutura e de veículos. Os 

problemas enfrentados pelos agricultores estão tanto em unnível 

corno em outro. A existência de uma infra-estrutura, seja ferro

viária, aeroviária, rodoviária ou portuária, viabiliza o trans

porte, desde que os veículos sejam acessíveis ao agricultor. 

A falta de infra-estrutura de transporte, de veí

culos ou de acesso a eles leva o agricultor à impossibilidade 

�e comercializar os seus produtos ou adquirir os insumos neces

sár_ios à produção. A inexistência total de transporte é uma ab! 

tração, mas a percepção do agricultor pode estar condicionada 

de tal forma que, mesmo com a existência real, ele julgue não 

ter acesso ao sistema de transporte. Por outro lado, mesmo com 

a existência objetiva e com a percepção do acesso, condições 

econômicas desfavoráveis podem dificultar o acesso ao transpor

te. 

Se o transporte se torna inacessível ou muito di! 

pendioso, reduzindo a vantagem relativa em comercializar o pro

�uto, o produtor deixa de produzir se não for sanada a falta de 

transporte. Quando se trata de produtos perecíveis, a regulari

dade do transporte é vital. 

A falta de infra-estrutura e veículos de transpOf 

te 1 as dificuldades de acesso ou a falta de regularidade no tran! 

pe�te podem levar o produtor rural à impotência em adotar inova 

ções que requeiram condições de transporte regular e economica

mente justificável, seja para o insumo, seja para o produto. 

2.4.3. Mercado 

Tanto o mercado de insumos corno o de produtos sao 

citados por MOSHER (1970) como fatores essenciais do desenvolvi 

rnento. 



29 

Numa agricultura de subsistência, em que os pro

dutos sao destinados, quase que exclusivamente, ao consumo do -

méstico, como expõe MOLINA FILHO e MONTEIRO (1976) em sua carac 

terização do camponês, os agricultores são quase que independe� 

tes dos mercados, seja na compra de insumos ou na venda de pro

dutos. Nesse caso, apenas os produtos indispensáveis são adqui

ridos em pequ1:::nas vilas �u através de mercadores, por 

compra ou por troca com excedentes da produção de 

subsistência. Nessa situação, a disponibilidade local de insu

mos é pequena, o que dificulta sua compra. Quando se procura i� 

traduzir tecnologia que tenha custo financeiro, sua adoção é 

dificultada na medida em que a renda em dinheiro se faz necess-ª. 

ria para a compra desta tecnologia e o mercado de produtos é re� 
~ -

trito ou nao e suficientemente compensador. 

De maneira geral, a inexistência de um mercado 

compensador para o produto, em relação aos preços pagos pelos in 

sumos,leva à não adoção de inovações. 

O mercado de trabalho, quando se apresenta res -

trito em qualidade e quantidade de mão-de-obra, também se trans 

forma num dos fatores que podem gerar comportamentos de não ado 

çao por impotência. 

2.4.4. Crédito Rural 

O crédito rural tem como função a de possibili -

tar a aquisição de insumos, construção de benfeitorias, aquisi

çao de máquinas, animais e equipamentos, investimentos necessá

rios à produção e aopagarnento de serviços, para reembolso depois 

da venda dos produtos. 

Basicamente, três tipos de cr�dito estão dispon! 

veis na situação brasileira: o primeiro é o crédito rural ins-
� -

titucional, feito por orgaos componentes do Sistema Nacional de 

Crédito Rural; o segundo e feito por comerciantes de insumos 

e produtos; o terceiro é feito por agiotas, que, apesar de ter 

sido considerável em outros momentos da realidade brasileira, 
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tende a diminuir, pois os outros tipos de crédito tem sido obti 

dos com uma facilidade cada vez maior. 

Quando se leva ao agricultor inovações de custo 

financeiro muito alto, o crédito se torna necessário para a ad� 

ção dessa inovação, dentro de um período de tempo relativamente 

curto. O crédito funciona como um elemento viabilizador da aqu! 

sição da inovação, naquele momento. Sem o crédito, o agricultor 

levaria um tempo relativamente mais longo para adotar a inova

çao, mesmo que estivesse disposto e pudesse adotá-la, economica 

mente falando. 

O crédito rural a nível de indivíduo sofre influ 

ências de diversos outros fatores, dentre os quais pode-se des

tacar a propriedade da terra, a capacidade econômica e valores 

e normas. 

O crédito rural institucional exige garantias,que 

podem ser: pessoal, penhor ou hipoteca. Normalmente, quando o� 

dito rural tem por finalidade o investimento e este é fixo, as 

garantias são hipotecárias, ou seja, constituem-se de um bem 

'imóvel, geralmente a terra. A propriedade da terra, desta forma, 

facilita a utilização de crédito rural institucional. 

A capacidade econômica é um dos fatores importaE 

tes para se caracterizar o acesso ao crédito rural. Quanto maior 

a capacidade econômica, maior a capacidade de se conseguir cré

dito rural. 

Alguns valores e normas são fatores que impedem 

a maior utilização de crédito rural, mesmo que o acesso a ele 

exista e as vantagens sejam reais. Assim, o "medo da dívida" e 

a possibilidade de perda de prestígio por estar devendo podem 

ser obstáculos à utilização de crédito rural. 

Quando o crédito rural obriga o indivíduo a ado

ta� determinada inovaçâo para ter acesso a ele, o indivíduo o 

faz. O indivíduo, na maior parte das vezes, pesa a vantagem re

lativa do crédito rural e chega a adotar a inovação só com vis

tas ao crfdito rural, mesmo que, a seu ver, a inovaçao 
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seja irrelevante ou pouco útil à exploração. Normalmente, o que 
acontece depois é uma racionalização dessa adoção ou uma poste
rior descontinuidade. 

O crédito rural pode constituir-se, assim, num 
fator importante na eliminação da impotência ou da relutância 
em adotar inovações. 

2.4.5. Capacidade ·econômica 

A capacidade econômica expressa o grau de rique
za ou o nível de renda do indivíduo, ou de qualquer unidade em 
estudo (MOLINA FILHO, 1968:36). 

A capacidade econômica elevada 1:ende a eliminar 
alguns obstáculos em adotar inovações, mesmo que ela envolva 
gastos financeiros, o que é regra geral em se tratando de inov_§! 
ções tecnológicas em agricultura. Quanto menor for a capacidade 

econômica, menor será a capacidade e a possibilidade do indiví
duo adotar inovações que requeiram inversões financeiras. 

A capacidade econômica é influenciada por outros 

fatores. Sabe-se que níveis mais elevados de educação formal são 
ainda restritos a um pequeno número de indivíduos, no meio ru
rat, de maior capacidade econômica. O acesso à educação formal 
em níveis mais altos exige o deslocamento do indivíduo do meio 

\ 

rural para os centros urbanos, na maioria das vezes com gastos 
\ 1 

elevados. A isto acrescenta-se a diminuição do ganho da família 
pfala falta daqÚele indivíduo no trabalho da unidade produtiva 
b� no trabalho assalariado. Um nível mais, alto de educação abre 

! \ 

perspectivas de ganhos mais elevados, seja no meio rural, pela . 
. \

abertura de ho�izontes, seja no meio urbano, pelas maiores opoE 
tunidades de emprego apresentadas. 

A capacidade econômica é também influenciada pe
la propriedade da terra, pois ela permite urna maior liberdade 
de explorar as mais diversas culturas e criações e um acesso 
mais amplo ao crédito rural. 
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A baixa capacidade econômica e, consequentemen

te, a baixa capacidade em assumir riscos que a situação deter

mina levam o individuo a um estado de impotência em adotar in2 

vaçoes, mesmo que as inovações sejam de custo relativamente bai 

xo. 

2.4.6. Saúde 

A saúde é conceituada como um estado de bom fun 

cionamento do organismo. Dentro deste conceito, seria um fator 

pessoal, que iria influir na percepção do indivíduo, seja da 

situação como da inovação. Neste trabalho, este fator é conce! 

tuado como o acesso aos serviços sociais básicos, relacionados 

à área de saúde (assistência médica, dentária e hospitalar), 

que iriam influir no estado de saúde e indiretamente na tomada 

de decisão para inovar. 

No meio rural, a morbidade é relativamente alta, 

visto que o acesso a estes serviços sociais básicos é obstacu

larizado pelas dificuldades de atendimento, por valores e ati

tudes da população rural e, principalmente, pela baixa capaci

dade econômica de grande parte desta população. 

FOSTER (1964) cita alguns problemas de adoção 

de inovações na área de saúde, decorrentes de normas de pudor, 

que se manifestam em algumas culturas, ocasionando dificulda

des ria manutenção de um nível satisfatório de saúde. 

2.4.7. Participação grupal 

Grupo social é um número variável de pessoas as 

sociadas por um processo de interaç�o. 

Uma pessoa pode identificar-se com um grupo, vi 

vendo ou sentindo-se parte dele. O indivíduo, ao tana.r decisões, 

levará em conta que os outros mer�bros estão observando seu com 

portamente, e isto fará com que ele ccnsidere as possíveis rea 

ções do grupo antes de tomar uma decisão com relação a adoção 
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ou nao de uma determinada inovação. Assim, grupos de referên

cia sao aqueles aos quais os indivíduos se referem quando foE 

roam uma opinião, fazem um julgamento ou decidem agir. Os ind! 

víduos podem não pertencer a eles, mas agem de forma a estar 
de acordo com suas normas. 

Os diferentes grupos têm diferentes condiciona 

mentos de ação de seus componentes. Os grupos aos quais os ig 

divíduos podem referir-se com mais frequência são: família, 

comunidade, grupos de amigos, vizinhança e grupos formais. 

2.4.7.1. Família 

LIONBERGER (1960) cita alguns estudos empíri

cos que mostram a família como referente ou consultante em de 

cisões de adoção de práticas, e coloca também alguns casos de 

membros da família que participam do processo de adoção como 
fontes de informação e, às vezes, como criadores de uma atitu 

de favorável à mudança. 

POSTER (1964), ao comentar as barreiras soci

ais para a mudança , afirma que um padrão recíproco de compor

tamento, apoiado em obrigações recíprocas entre membros de um 

grupo social, principalmente uma família extensa ou um grupo 

de parentesco, é incompatível com a individualização, e a for 

ça d�ssas obrigações pode constituir-se num dos maiores entra 

ves para a mudança. 
Desta forma, a família pode ser fator determi

nante de relutância ou de impotência, dependendo de corno cada 

indivíduo percebe normas de comportamento familiares, que, por 

sua vez, estão ligadas ao valores da cultura. 
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2.4.7.2. Grupo de amigos 

O grupo de amigos constitui-se num pequeno grupo 

de pessoas que se aceitam como iguais, socialmente, e se consi

deram amigos, sendo que normalmente não apresentam vínculo dep� 

rentesco. Satisfazem, como os grupos de vizinhança, as necessi

dades básicas de associação co� outras pessoas. A diferença en

tre os grupos de amigos e os grupos de vizinhança é que estes 

têm como base de associação uma dada localidade, e os grupos de 

amigos, interesses similares e estima, sem levar em conta o lu

gar de residência (LIONBERGER, 1960). 

FOSTER (1964) acrescenta que um sentimento de 

identificação pessoal com pequenos grupos parece ser necessário 

para a maioria das pessoas, a fim de obter segurança psicológi

ca e satisfação em seu trabalho diário. Acrescenta ainda que as 

inovações que possam vir a alterar o comportamento ou a existê� 

eia do grupo encontram resistência, e que as pessoas podem abrir 

mao do conforto, conveniência e ganho econômico em troca de ou

tras satisfações da vida. 

LIONBERGER (1960) afirma que os grupos de amigos 

sao importantes na difusão de conhecimentos, desde que envolvam 

mecanismos ativos e passivos de controle social. 

Assim, os indivíduos relutam em adotar inovaçoes 

percebidas como contrárias aos valores, normas e expectativas 

do grupo. 

2.4.7.3. Grupo de vizinhança e comunidade 

Assim são denominados os grupos locais ou de lo

calidade, que têm por base de associação una área geográfica es 

pecífica, onde é desenvolvido um sentimento de pertencer. 

Os grupos de vizinhança são, em sua maioria, com 

postos por poucas famílias, que se conhecem mutuamente, têm in

teresses comuns e residem numa mesma localidade (LIONBERGER, 

1960). 
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Os grupos de vizinhança, como pequenos grupos, 

tendem a estabelecer normas, que servem como princípios para 

os que vivem dentro da área, ao mesmo tempo que se submetem às 

normas de uma sociedade mais ampla. As pressões do grupo ope

ram no sentido de manter as pessoas dentro de uma linha de con 

duta que esteja dentro das expectativas do grupo. Assim, se o 

grupo é contrário a mudanças, os indivíduos terão relutância 

em adotar inovações. 

Segundo Lionberger, na comunidade existe um sen 

timento de obrigação de um para com o outro, por alguns inte

resses comuns de vida. Mas, a comunidade é bem mais complexa 

do que o exposto por Lionberger, e pode-se encontrar dentro de 

las muitos tipos de interação social diferenciando umas das ou 

tras, de forma marcante. 

YOUNG (1966) expoe como variáveis para se conhe 

cer e definir a intervenção e a pesquisa em comunidades, as li 

gadas aos aspectos: centralidade relativa, diferenciação estru 

tural e solidariedade. 

Centralidade relativa é a posição da comunidade, 

em relação a outras comunidades, na configuração total dos pa� 

sos intercomunicativos, referipdo-se a uma participação da co

munidade numa estrutura simbólica mais ampla do sistema inter

vilas, compreendido aqui como um conjunto interdependente de 

vilas. Vila não é um pequeno povoado, sentido usado no Brasil, 

mas tem um significado mais amplo e pode compreender desde lu 

garejos ou sedes de distritos até cidades. 

Diferenciação estrutural é conceituada como a ca 

pacidade do sistema de operar ou processar urna diversidade de 

tipos de informação, ou seja, a diversidade de áreas de pensa

mento na estrutura simbólica. 

Solidariedade é a tend�ncia do sistema de prece� 

sar toda a informação de uma forma integraqa, isto é, e o grau 

com que os setores de pensamento da estrutura simbólica mostram 

uma unidade. 
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A solidariedade influi, com a existência ou nao 

de conflito e competição na comunidade, no comportamento dos in 

dividuos, pois o acesso a bens e serviços, bem como a participa 

ção social, tende � ser variável segundo o grau de solidariedade 

que apresenta a comunidade. 

A diferenciação estrutural influi no comportame� 

to dos indivíduos, à medida em que ela apresenta diversidade de 

tipos de informações, que podem ser operadas a nível da comuni

dade. Informaçoes que na:o são operadas a nível da coffllll'fidade te 

rão mais dificuldades de serem adotadas pelos indivíduos. 

2.4.7.4. Grupo formal 

Grupo formal é o que tem uma diretoria, um esta

tuto e objetivos definidos. Pode ser destinado aos mais varia:los 

fins. Quando tem também corno finalidade a disseminação de inov� 

ções,existe por parte do grupo uma atitude positiva com relação 

à adoção de inovações, pois as pessoas tendem a agir segundo as 

expectativas do grupo a que pertence. Lionberger afirma que, sen 

do os grupos formais frequentemente compostos de pessoas sele

cionadas,por serem mais competentes do que a média, existe real 

mente uma maior possibilidade dos membros mais ativos do grupo 

formal terem um acesso mais direto às fontes de informação. 

Quando o grupo formal e contrário à mudança, a 

expectativa criada leva os indivíduos a se comportarem de acoE 

do com o grupo, no sentido de preservar a situação existente, 

o que resulta em relutância em adotar inovações.

2. 4. 8. 'Status" e prestígio

'Status' é definido como a posição ocupada por um 

individuo na sociedade a que pertence. 

Prestigio é algo inerente a essa posiçao, segundo 

o qual o indivíduo seria considerado melhor ou pior pelos demais

integrantes da sociedade.
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Pela definição, 11 status" e prestígio enoontram-se 

estreitamente relacionados, sendo que os fatores determinantes 

do "status" do indivíduo sao os mesmos que determinam o prest.f 

gio. 

Segundo LIONBERGER (1960) os fatores associados 

ao "status" são: renda, posse ou propriedade da terra em gran

des dimensões , alto nível educacional. Pode ainda haver outros 

elementos, corno religião, tecnologia,poder político e outros. 

A nível de comunidade, o prestígio é uma cornbi 

naçao de todos esses fatores, formando uma gradação. 

A adoção de certas inovações pode constituir-se 

em fator de prestígio, conforme percebido pelo indivíduo, e i� 

to poderá criar um incentivo maior em adotar essas inovações. 

o inverso acontece com inovações que não trazem prestígio ou

estão carregadas de um valor negativo ou pejorativo, que dimi

nuiria o prestígio individual. Neste caso, haveria uma tendên

cia para relutar em adotar a inovação.

O mesmo raciocínio é utilizado para fatores a� 

sociados ao "status". O indivíduo tende a rejeitar inovações 

que percebe serem depreciativas para o "status" que ocupa, ou 

que não ajudam a preservar ou melhorá-lo. 

2.4.9. Valores culturais 

Toda cultura tem um sistema de valores que lhe 

dá estabilidade, justificando atitudes .e pensamentos, e tran

quilizando os indivíduos que agem de acordo com o que a socie

dade espera deles. Assim, a maioria dos indivíduos procura se

gurança, tranquilidade, estima e consideração,amoldando-se aos 

valores de sua cultura. 

FOSTER (1964) comenta os seguintes itens em que 

existem diferentes valores dentro de cada cultura: 

Tradição - enquanto algumas culturas valorizam de forma pos i

ti va a novidade e a mudança, outras dão maior valor à conser

vação de traços culturais antigos e apresentam menor atração 

pela novidade. Foster acredita que a maior valorização do no 
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vo e da mudança decorre da oportunidade de satisfazer as asp! 

raçoes. 

Fatalismo - o fatalismo tem uma íntima associação com a tradi 

ção e constitui barreira de igual força. A medida em que o i� 

divíduo percebe que tem um alto grau de domínio da natureza e 

das condições sociais (controle interno) e que existe uma re

lação causal entre a aplicação de urna ou mais inovações e os 

produtos resultantes, deixa de existir o fatalismo e também a 

apatia. Ao contrário, quando o controle externo é percebido 

corno mais importante, a ponto de se considerar como centros 

de poder entidades sobrenaturais ou espirituais, corno deuses 

e deidades, o fatalismo passa a ser fator de influência nega

tiva na adoção de inovações (ROLING, 1970). 

- Etnocentrisrno cultural - como a cultura é um todo logicamente

integrado, que se aprende com a socialização e que, apesar de

estar em constante mudança, está em equilíbrio ou tendendo ao

equilíbrio, a crença na superioridade da própria cultura é um

fator de estabilidade. Dessa forma, elementos culturais dife

rentes são vistos corno algo que pode destruir o equilíbrio

existente, sendo, portanto, perigosos para o grupo.

- Orgulho e dignidade - estes fatores têm uma grande relaçãocan

o etnocentrismo cultural. A dignidade na atitude pessoal e o

orgulho do modo de vida são características encontradas com

certa freqüência em todos os povos, assim como o desejo de ev!

tar a humilhação e representar um papel inadequado é univer

sal a todos os indivíduos.

uALJART (1968) identificou traços culturais en

globados em dois itens, que são chamados de "síndrome de patro

nagem e de grandiosa tradição". 

Três elementos distinguem o que Galjart chama de 

síndrome de patronagem: 

1. A suposição de que qualquer melhoria real na situação econo

mica de cada um depende menos do esforço do que de favores

concedidos por poderes seculares ou sobrenaturais, ou de um

golpe de sorte.
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2. A disposição de estabelecer relações de patronagem com pe�

soas que sao ou podem vir a ser capazes de retribuir um fa

vor.

3. A ausência de sentimentos de solidariedade para com o pró

ximo, a quem não está relacionado por parentesco , amizade

ou patronagem. Esta ausência está associada à descrença na

presença de tais sentimentos em outras pessoas.

A relação patrono/cliente pode ser definida co 

mount contrato entre pessoas desiguais em posição social, no 

qual a pessoa de posição superior dispensa proteção, recomen

dação e favores em espécie, dinheiro e oportunidades, em troca 

de prestígio e apoio, que são dados por pessoas de posição soci

al mais baixa. As relações de patronagem podem ser encontra

das entre pessoas, entre grupos e entre organizações. 

A predominância das relações verticais sobre as 

horizontais tem sido manifesta através da história do Brasil, 

e várias sao as causas que podem ser apontadas para o seu sur 

gimento. A primeira seria a formação histórica da propriedade 

no Brasil, em que grandes extensões de terras foram doadas a 

indivíduos capazes de colonizar. A segunda e mais importante 

causa dessa relação foi o emprego do trabalho escravo. Por defi 

nição, o escravo depende do senhor ou do dono. No Brasil, pa

rece que as relações entre os escravos e os senhores eram fre 

quentemente pessoais e amigáveis, e os escravos que eram bem 

tratados não se mostravam particularmente ansiosos por se li

bertarem. O terceiro fator que contribuiu para a patronagern 

foi a organização patriarcal da família, que nao encorajava a 

independência individual. Alguns autores colocam a persistên

cia de relações de patronagem corno ligadas a crenças religio

sas das populações rurais. Os santos (padroeiros) têm um pa

pel de intermediação para levar a Deus os pedidos de cada um, 

mas são também vistos como patronos, de quem se pode tornar 

um cliente. 
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QUESADA (1970) define conceitualmente e operaci2 

nalmente a patronagem como o grau com que decisões individuais 

são influenciadas por atores que ocupam posições superiores no 
sistema social. 

GALJART (1968) levanta também um conjunto de va

lores culturais que ele chama de grandiosa tradição. Enquanto a 
síndrome de patronagem trata das relações sociais, a grandiosa 
tradição trata de valores que afetam a produção agrícola e a al2 

cação de recursos. 

O primeiro aspecto na grandiosa tradição é rela

cionado com as explorações. Dever-se-ia dar importância às explo 

rações que poderiam permitir recursos financeiros, isto é, tinham 

acesso ao mercado, principalmente ao externo, e depois viriam as 
explorações que visassem o consumo doméstico pu local. O objeti

vo na grandiosa tradição é a acumulação de riqueza e, consequent!_ 
mente, p�est!gio e poder. Também, as culturas perenes seriam as 
preferidas, pois dão menos trabalho do que as anuais. 

Com relação à terra, existe um condicionamento 

histórico de que o importante seria ter grandes extensões de ter 
. 

-

ra, e o investimento seria irracional, pois a terra era conside-

rada recurso inesgotável: se ela se exaurisse num lugar, po-

der-se-ia conseguir terras virgens em outro (GALJAR'l', 1968). 

O trabalho e o emprego de mão-de-obra foram in
fluenciados pela grandiosa tradição. A associação do trabalhoma 
nual com o trabalho escravo ainda existe, provocando nosindiv.!• 
duos·\J'l\a atitude contrária ao trabalho manual, o que é consegui

do por diversos comportamentos: (a) ,explorando culturas perenes 

de trabalho extensivo ou criando gado, ao invés de explorar cui 
turas de trabalho intensivo; {b) reduzindo a quantidade de tra

balho, arrendando parte da terra; (e) reduzindo a quantidade de 

trabalho, deixando parte da terra sem cultivo; (d) reduzindo o 
trabalho, deixando de fazer certas tarefas que não são absolut! 

mente indispensáveis; (e) reduzindo o trabalho pessoal,trans-
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ferindo-o para outras pessoas, sejam elas membros da família, 

principalmente filhos, ou trabalhadores assalariados. 

Outra particularidade da grandiosa tradição e 

em relação ao emprego de capital. A produção é normalmente au

mentada pelo acréscimo da área de plantio e não pelo aumento 

de produtividade. O capital é empregado na compra de novas te! 

ras ou no processamento e transporte do produto, e era empreg� 

do na compra de escravos. 

Valores culturais como os expostos conduzem à 

formação de atitude de relutância em adotar inovações que con

trariam esses valores. 

2.4.10. Educação 

A educação ou a alfabetização situam-se no in

divíduo determinando ou influindo na determinação de percepções 

diferentes. Nas etapas do processo de adoção, a educação ou a 

alfabetização influem na compreensão do indivíduo que busca no 

vas informações ou procura habilitar-se. Dentro dessas etapas, 

as estratégias de a�ão propostas devem levar em consideração o 

nível educacional do indivíduo. 

No modelo compreensivo, a educação será vista 

como um fator situacional. Assim, este fator será trabalhado 

em termos de oportunidades de acesso do indivíduo à educação 

formal ou informal, ou especificamente, à alfabetização, e co

mo isto influi na adoção de inovações. 

LIONBERGER (1960:97) afirma que existe uma cr� 

ça, no meio rural, de que a escolaridade acima de oito anos 

nao é necessária, e se ultrapassar este nível, o indivíduo to! 

na-se pouco prático. No Brasil rural, frequentemente encon

tram-se atitudes, com relação a este fator, que são bastante 

parecidas: diz-se que o individuo, depois que aprende a ler e 

a escrever e algumas operações matemáticas simples, já está su 

ficientemente instruído para a vida prática. 

Por outro lado, a escolaridade e vista também 
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como um meio de conhecer novas práticas agrícolas. Parece que a 

escolaridade dá ao indivíduo uma atitude favorável ao uso de pr� 

ticas agrícolas melhoradas (LIONBERGER, 1960). Esse autor con

clui também que a relação ou associação entre escolaridade e ado 

ção de práticas parece ser indireta, exceto nos casos em que as 

práticas são aprendidas na escola. 

A educação é influenciada pela capacidade econo 

mica do indivíduo, e a associação entre a capacidade econômica 

e a adoção de inovações parece ser mais estreita do que a asso

ciação entre educação e adoção, isto é, a capacidade econômica 

explica melhor a adoção do que a educação. 

Conforme afirmação de Lionberger, a educação in 

flui sobre os valores e também sobre a participação social dos 

indivíduos, podendo formar uma atitude mais favorável com rela

çao às inovações, levando a um relacionamento social mais aber

to. 

A educação é influenciada pelo "status" e pelo 

prestígio que ela pode trazer para o indivíduo. Em culturas em 

que a educação formal é altamente valorizada, os indivíduos ten 

dem a procurar níveis cada vez mais altos de educação formal, 

principalmente se estes níveis apresentam também possibilidades 

de maior ganho financeiro. O contrário acontece em culturas em 

que a educação formal não é muito valorizada , onde ela é menos 

procurada pelos indivíduos. 
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II PARTE 

APLICAÇÃO DO MODELO COMPREENSIVO 
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3. METODOLOGIA

O modelo compreensivo foi aplicado numa realid� 

de \:'!rnpirica, c.i.ue foi o estudo do programa de ,introdução de sila

gem no município de Prata, Estado de Minas Gerais, executado 

pela ACAR - Associação de Crédito e Assistência Rura�. 

3.1. Ârea do Estudo 

Prata é um municipio relativamente extenso, com 

urna área de 4 760 km
2 

e urna população de 15 711 habitantes,se�

do 7 174 habitantes na zona urbana (45%) e 8 537 habitantes na 

zona rural (55%). (BRASIL, FIBGE, 1970.) 

A sede do município está situada a urna altitude 

de 603 metros, a precipitação pluviométrica média é de l 300 mn 

pôr ano e a temperatura mínima foi de 10°c e a máxima de 36°C, 

em 1973. 

O município, segundo dados da ACAR (1974), tem 

sua economia baseada quase que exclusivamente na pecuária bovi

na, pois 420 000 hectares são ocupados por pastagens,sendo que 

350 000 com pastagens nativas, onde se incluem os campos e cer

rados,e 70 000 são cobertos com pastagens artificiais, com des

taque para as pastagens de jaraguá (Hyparrhenia rufa). 

As áreas de culturas temporárias de arroz de se-

queiro, milho e soja representam as exploraç6es agrícolas mais 
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queiro é uma cultura de transição entre a derrubada de cerrado 

e a formação de pastagens. 

O município contava, em 1974, com um rebanho 

de cerca de 170 000 cabeças (ACAR,1974), podendo ser considera 

do um rebanho típico de corte, que se especializa na produção 

de bezerros ou de bois magros para engorda em regiões próximas, 

nos Estado de são Paulo, Goiás e Minas Gerais. 

Apesar disto, a produção de leite tem sido das 

mais expressivas, chegando a 22,5 milhões de litros de Leite, 

em 1973, quase que totalmente comercializado pela Cooperativa 

dos Produtores Rurais de Prata Ltda. 

O município de  Prata apresentava, em 1974, o 

total de 900 pecuaristas(ACAR, 1974). Deste total, cerca de42% 

já tinham sido assistidos pela ACAR. 

O município c ontava, nesta mesma data, com qu� 

tro profissionais ligados ao trabalho de assistência técnica e 

extensão rural, que eram empregados da ACAR e da GERFAMIG, ór

gão executor, a nível estadual, da Campanha Nacional Contra a 

Febre Aftosa. 

3.2. A inovação 

O Brasil possui atualmente o quarto rebanho b� 

vino do mundo, e, dentre os estados brasileiros, Minas Gerais 

é o que detém o maior rebanho em número de cabeças, com cerca 

de 25% do rebanho brasileiro. (BRASIL, FIBGE, 1974.) Isto de

monstra, em parte, a importância econômica da pecuária bovina 

deste Estado, em relação ao Brasil como um todo. 

Apesar da pecuária brasileira contar com um ps, 

tencial mui to grande, em termos de quantidade de terras a serem 

aproveitadas e de tamanho do rebanho, os Índices de produtivi 

dade são baixos. O crescimento da pecuãria bovina brasileira 

tem-se apresentado muito aquém das expectativas, de tal forma 

que o Brasil não tem tido condições de concorrer com os tradi-
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cionais exportadores de carne, como a Argentina e •  Austrália. 

Estes países apresentam desfrutes mais altos do que os do Bra

sil, além de outros aspectos, como o da sanidade, que tem sido 

um entrave ao desenvolvimento do comércio exportador da carne 

bovina brasileira. 

Para se ter um bom rebanho bovino, quatro com

dições essenciais e interrelacionadas devem ser satisfeitas de 

forma adequada, quais sejam-: (a) alimentação; (b) llij;l.nejo; (c) 

sanidade; (d) raça. 

Como a precipitação pluviométrica se verifica, 

em sua maior parte, entre outubro e março, os meses secos do 

ano coincidem com os meses frios, o que determina uma produção 

de forragem muito maior no período chuvoso (cerca de 80%), em 

relação ao período seco (cerca de 20%). 

Esta estacionalidade provoca sérios problemas 

com relação à alimentação do rebanho bovino, quando ela é f�i

ta exclusivamente por meio de pastagens artificiais e nativas, 

dentro dos padrões de manejo existentes na região. Os proble

mas maiores situam-se nas pastagens naturais, para as quais os 

problemas de estacionalidade resultantes do ciclo vegetat� 

vo e da precipitação pluviométrica, são mais acentuados . .As con 

sequências de má alimentação podem ir desde o emagrecimento até 

a morte dos animais. As maiores prejudicadas são as matrizes, 

que podem estar amamentando mesmo quando em gestação, necessi

tando ainda, de alimentação para sua mantença. 

A ACAR, em seu Plano Diretor 68/72, já precon! 

zava práticas para eliminar a deficiência alimentar no período 

seco do ano, destacando-se, dentre elas, a silagem (ACAR,1968). 

O uso de silagem, além (:l.e possibilitar o aume!:!: 

to de produção, principalmente de lei te no período seco do ano, 

permite um aumento do número de bezerros ao longo dos anos, o 

que significa maior Índice de natalidade. Permite, também,o n� 

cimento de bezerros em melhor época do ano, assim como o aumen 

to do número de animais f()r unidade de área, durante o ano. 



O custo de alimentação por meio de silagem é relativatiente b� 

xo, se comparado com o custo de outros produtos, como o feno, 

concentrados protéicos e energéticos e outros tipos de alimen

tos. Segundo técnicos que trabalham na região, a silagem é rea_! 

mente uma tecnologia útil, adequada para contribuir na solução 

4o problema da estacionalidade da produção de forragem para bo 

vinos. 

O silo recomendado na região é do tipo �che! 

ra, devido às facilidades de descarga da silagem. O material 

utilizado para silagem é, com maior frequência, o capim-elefag 

te, mas são também comuns o sorgo forrageiro e o milho. Em ter 

mos de qualidade, o milho supera todos, por seus nutrientes e 

pela facilidade na determinação do ponto de ensilar. Depois do 

milho vem o sorgo forrageiro, que, embora um pouco inferior ao 

milho em qualidade, produz maior quantidade de massa ou maté

ria seca, por unidade de área. Segue-se o capim-elefante, que 

produz maior quantidade de massa, mas de qualidade inferior em 

relação ao milho e ao sorgo forrageiro, além de ser mais difi

cil determinar o ponto de ensilar. 

Quando a quantidade de massa a ser ensilada e 

pequena, pode-se encher o silo apenas com a utilização de uma 

pequena máquina denominada triturador ou picadeira, que normal 

mente é acoplada a um motor movido a gasolina ou a Óleo dieseL 

com uma potência ao redor de 5 HP. Quando a quantidade é maio� 

há necessidade de utilizar um número maior de máquinas de vári 

os tipos. Além de um ou mais tratores que fornecerão energia 

às máquinas e tração no transporte do material a ser ensilado, 

pode-se utilizar as mais diversas máquinas, tais como colhedei 

ras de forragem, trituradores, ensiladeiras ou carroças para o 

transporte do material. 

Na área em estudo, a Cooperativa coloca à dis

posição dos seus cooperados duas ensiladeiras pequenas e uma 

colhedeira de forragem de grande capacidade. O pecuarista que 

quiser utilizar as máquinas de Cooperativa tem apenas que pos-
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suir ou emprestar um trator para os serviços de ensilagem. o 

Sindicato Rural também dispõe de uma ensiladeira, que é empre§_ 

tada aos pecuaristas. 

Concorrendo com a introdução de silagem na r� 

gião, existem algumas práticas que poderiam criar uma atitude 

de rejeição à silagem. A primeira se refere à utilização das 

queimadas de campo. Essa prática vem sendo usada desde os tem 

pos em que somente os campos eram valorizados como pastagens 

para o gado e as terras de matas eram consideradas como de po� 

co valor para a criação bovina. Consiste na utilização, no p� 

ríodo seco do ano, de rebrotas do capim do campo para a ali

mentação do gado, logo após as queimadas. O capim do campo, 

por ser muito fibroso quando se apresenta alto, só pode ser

vir como pastagem quando da rebrota, e isto só acontece quan

do o capim é queimado. Na região, o campo é queimado no perí� 

do de julho a setembro. 

Outras fontes de alimentos têm sido utiliza

das no período seco do ano, como e o caso de capineiras, pri� 

cipalmente de capim-elefante e cana, milho desintegrado com 

palha e sabugo, que os pecuaristas chamam de "rolão", milho 

desintegrado em forma de fubá e torta de algodão. O costume 

de se utilizar concentrados protéicos e energéticos é antigo 

e já arraigado na região. 

A nível de indivíduo, existem casos, corno o de 

um entrevistado, que prefere utilizar na alimentação das matri 

zes, no período seco do ano, a torta de algodão misturada com 

a casca do arroz, e julga esta prática vantajosa em relaç�o a 

outras. 



49 

3.3. Alguns valores culturais relativos à criação de .bov:iJ1os 

na região 

A experiência e o contato com produtores na re

gião, notadamente os pecuaristas, permitiu conhecer vários as

pectos da criação de bovinos e de como ela é encarada. 

Estes produtores rurais apresentam algumas cara� 

teristicas culturais,que se poderia denominar de uma "subcul

tura do criador de gado de corte". Dentre elas, pode-ae desta:::ar 

m.s seguintes: 

a) os criadores de gado de corte têm pouca pro

pensao ao plantio de culturas temporárias e quando o fazem é 

at;ravés de parceria ou de arrendamento, como atividade transitá 

ria no processo de formação de pastagens; 

b) os criadores de gado de corte dão mai.Dr va

lor à quantidade de bovinos; a qualidade é vista apenas em ter 

mos de raça e não em função de indíces zootécnicos considera -

dos pelos técnicos como importantes, tais como: ganho de peso 

diário por cabeça, produção de carne por hectare, desfrute ,etc.; 

c) o valor da terra é visto em função da capac!

dade de suporte das pastagens e não em função de usos alternativos 

na produção de outros produtos, tais como: soja, arroz, milho, 
etc. o que e bastante coerente com o item (a). 

d} algumas perdas sazonais de peso ou mesmo de

animais , são tidas como normais e não merecedoras de dispêndio 

de tempo e recursos para a sua solução. _Dessa forma, perdas de 

peso ou de animais podem ser consideradas·como um produto da 

situação em que vive e não como um problema que pode e deve ser 

resolvido pelo .pecuarista; 
e) a criação de gado é percebida pelo pecuarista

como um sistema de produção que permite o absenteísmo, de for

ma a poder administrar com um mínimo de permanência na propri� 

dade, aumentando o tempo de lazer e permitindo uma não obriga

toriedade de horários rígidos; 
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f) a criação de gado é vista como um seguro para o

produtor e sua família, para as situações de incerteza, pois 

eventuais necessidades futuras, em termos finance iros, poderão 

ser cobertas com a venda de animais. Não é considerada como 

algo que também é sujeito a riscos e que deve ser protegido . 

Alguns aspectos culturais apontados por GALJART 

(1968) na grandiosa tradição e na síndrome de patronagem podem 

ser notados nos pecuaristas da região: 

a) a aplicação de capital é um dos aspectos. Na

região ,existe uma tendência ao investimento em terras, procura� 

do-se adquirir maior área e nao uma aplicação na terra, procu

rando maior produtividade; 

b) tendência p ara utilização de mão-de-obra as

salariada, com uma propensao à transferência da família do pro

prietário para os centros urbanos, ficando o chefe da família 

na propriedade ou deslocando-se frequentemente das cidades para 

atender a sua administração; 

c) a falta de solidariedade manifesta-se quando

da participação na cooperativa e no sindicato ou _em diversos 

aspectos , como na manutenção de pontes e estradas. 

3.4. Hipóteses 

A abrangência do modelo elaborado e as dificul

dades em se trabalhar todos os fatores e variáveis existentes e 

possíveis limitou o presente estudo,e,desta forma, o modelo co� 

prensivo não foi aplicado em seu todo, mas apenas algumas variá 

veis são utilizadas nas hipóteses levantadas. 

Hipótese 1. Existe uma associação direta entre 

o conhecimento do enchimento do silo e o comportamento manifes

to quanto à silagem.

A existência de conhecimento instrumental sobre 

a inovação é uma das pressuposições para que a adoção se dê. 

No caso específico da inovação considerada, o enchimento do silo 

é uma das etapas do processo de confecção da silagem, onde os 

mais variados conhecimentos são necessários. Normalmente,é a 
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etapa julgada como a mais difícil pelos pecuaristas, pois ne

la se concentra quase todo o risco da produção de silagem. A 

falta deste conhecimento, geralmente, implica que o indivíduo 

se encontra ainda na fase anterior à habilitação, o �ue o im

pediria de ter, ainda, comportamentos manifestos de adoção de

silagem. 

Hipótese 2. Existe uma associação direta entre 

o conhecimento da existênci.a de  máquinas e equipamentos para

ensilar e o comportamento manifesto quanto à silagem.

Este conhecimento não é propriamente com rela 

çao à inovação em si, mas um conhecimento acessório sobre um 

aspecto da situação da região em que vive o indivíduo e que 

pode tornar possível a adoção de uma inovação. A falta de co

nhecimento sobre a existência de máquinas e equipamentos pode 

criar um estado de impotência em adotar, se o produtor não tem 

estas máquinas e sente que não pode comprar nem conseguir alu 

gada ou emprestada. 

Hipótese 3. A existência de transporte para 

os produtos pecuários está diretamente relacionada ao compor

tamento manifesto quanto à silagem. 

A inovação, estando relacionada ao aumento de 

produção, mesmo que seja de baixo custo, comparado com o aumen 

to de renda, seria de pequeno interesse, desde que o transpoE 

te fosse difícil ou inexistente, o que tornaria o aumento da 

produção pouco vantajoso. 

Assim, a falta de transp9rte torna o indiví

duo incapaz de adotar uma inovação que venha aumentar a prod� 

ção, pois esta,produção não traria vantagens. A falta de� 

porte seria responsável pela criação de um estado de impotên

cia para adotar. 

Hipótese 4. A existência de mercado para pro

dutos pecuários está diretamente relacionada ao comportamento 

manifesto quanto à silagem. 
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A inexistência de um mercado compensador para 

os produtos pecuários não só desestimula a própria criação c� 

mo gera um estado de impotênc ia em adotar inovações que tenham 

ou não algum custo financeiro. Desta forma a inexistência de 

mercado percebido como compensador para os produtos estaria re 

lacionada diretamente aos comportamentos de não adoção. 

Hipótese 5. O acesso ao crédito rural está dire 

tamente relacionado ao comportamento manifesto quanto à silagem. 

Quando urna inovação apresenta um custo finance!_ 

ro mesmo que seja baixo, a existênçia de crédito e sobretudo a 

percepção do acesso ao crédito rural é capaz de modificar o es

tado de. •impotência gerado por urna eventual incapacidade finan

ceira. 

A falta de recursos financeiros gera um estado 

de impotênciª, quando se faz necessário um determinado gasto. 

Como , normalmente, a agricultura está descapitalizada e sem re

qursos financeiros próprios,é de se supor que o acesso ao crédi 

to rural facilitaria a adoção de silagem. 

Hipótese 6. A capacidade econômica do pecuaris

ta está diretamente relacionada ao comportamento manifestoquan 
to à silagem. 

A capacidade econômica relaciona-se a adoção de 

inovação, no caso a silagem, porque esta, como a grande maioria 

da.s inovações na agricultura, exige dispêndio financeiro, o qual 

sera mais facilmente absorvido por indivíduos de alta capaci

dade econômica. 
Os indivíduos de baixa capacidade sentir-se-ão 

impotentes em assumirem não só os gastos financeiros,como os ris 

cos que porventura advenham destes gastos. 

Assim,devido ao fato de individuas de baixa ca

pacidade econômica se sentirem impotentes em arcar com o custo 

financeiro da inovação, mesmo que este custo seja baixo, � de se 

supor que, quanto maior a capacidade econômica, maior será a 
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adoção de silagem. 

3.5. Operacionalização das variáveis 

3.5.1. Conhecimento de como encher o silo 

O indicador utilizado para esta variável foi a 
pergunta sobre se o pecuarista conhecia ou não como encher o si 

lo. Desta forma, a resposta seria a percepção do pecuarista quan 

to ao seu conhecimento do enchimento do silo. 

A partir das respostas , os pecuaristas foram 

classificados em dois tipos, segundo a sua percepçao quanto ao 

seu eonhecimento ou não do enchimento do silo. 

3.5.2. Conhecimento da existência de máquinas e equipa

mentos para ensilar 

O indicador utilizado foi a pergunta sobre se 

o pecuarista sabia ou não da existência de máquinas para empre�

tar ou alugar e que servissem para o trabalho de ensilagem. A

partir daí, os pecuaristas foram classificados em dois tipos,se

gundo o conhecimento ou não da existência de máquinas e equipa

mentos para ensilar.

3.5.3. Existência de transporte para produtos pecuários 

O acesso ou nao de veículos motorizados até à 

propriedade foi evidenciado por ocasião do levantamento de da

dos. Os entrevistados foram divididos em pecuaristas cujas pro

priedades possibilitavam o acesso de ve.1culos motorizados e pec� 
aristas cujas propriedades nao possibilitavam. 

3.5.4. Existência de mercado para os produtos pecuários 

Nesta variável, os pecuaristas foram agrupados 

em dois tipos: os que têm mercado para os produtos (leite, beze� 

ros e bois),e os que não têm, conforrre percebido pelos pecuari� 

tas,pois os indicadores foram perguntas sobre a comercialização 
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3.5.5. Acesso ao crédito rural 

Com relação ao crédito rural, dois tipos de que� 

tões foram feitas: uma se referia ao crédito rural para a propri� 

dade como um todo e a outra, especificamente ao crédito rural 

para silagem. Em ambos os casos, questionou-se como o pecuarista 

percebia o acesso a estes dois tipos de crédito, e, de acordo cem 

suas respostas, foram classificados em pecuaristas que tinham e 

os que não tinham acesso ao crédito rural. 

3.5.6. Capacidade econômica 

O indicador utilizado para medir a capacidade eco 

nômica foi a renda bruta, calculada em função da venda de bezer

ros, de leite e de bois. 

Como os preços recebidos pelos produtores nao fo 

raro coletados individualmente, tomaram-se os preços médios de le!_ 

te, bezerros e bois magros, que, evidentemente, não representam 

a situação real, mas dão uma aproximação satisfatória. O preço 

do leite era de Cr$ 1,60 por litro, e foi calculado um período 

médio de entrega de 300 dias por ano; o bezerro era vendido a um 

preço médio de Cr$ 500,00; e o boi para engorda era vendido a um 

preço médio de Cr$ 1 500,00. 

Os pecuaristas foram distribuídos em faixas de 

renda bruta de: até 30 salários mínimos anuais; de 31 a 200 salá 

rios mínimos anuais; e mais de 200 salários mínimos anuais. 

O valor do salário mínimo na época era de Cr$ 758,00. 

3.5.7. Comportamento manifesto quanto à silagem 

O comportamento manifesto do pecuarista com re

lação à silagem foi dividido em dois tipos: adoção e não adoção. 

Apesar de no modelo ter sido utilizado o conceito de que o pri

meiro uso de inovação é sempre uma adoção experimental, para 
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efeito deste trabalho, foi considerado como adotante todo pecu� 

rista que estivesse utilizando a silagem há pouco ou há muito 

tempo. 

3.6. A população pesquisada 

A população pesquisada é constituída apenas de 

pecuaristas assistidos pela ACAR, no período de 1964 a 1976, fo! 

mada por proprietários de terra e criadores de gado bovino, em 

número de 383, sendo que 63 pecuaristas utilizavam silagem na 

época da entrevista e 320 não a utilizavam. 

A maior parte dos pecuaristas sao membros da 

Cooperativa dos Produtores Rurais de Prata Ltda. 

A Cooperativa tem-se empenhado em preconizar a 

silagem como forma de solucionar a defasagem na produção de lei

te,entre o período seco e chuvoso do ano,e procura convencer os 

pecuaristas das vantagens de se adotar a silagem como forma de 

aumentar o rendimento. 

3. 7 • A amostra

A amostragem foi feita aleatoriamente, sendo sor 

teadcsos nomes dos proprietários a serem entrevistados,antes da 

coleta de dados. A amostra previa entrevistar metade dos pecua

ristas que tivessem silo (31) e 20% dos pecuaristas que não ti

vessem (-6 4) . 

Quandoda coleta de dados, houve algumas dificul

dades por causa do período de férias escolares (julho de 1976). 

Nesse período, boa parte dos pecuaristas fica nos centros urba

nos e, às vezes,não em Prata ., ou permanecem menos tempo em suas 

propriedades, aproveitando as férias para passar com seus fami

liares. Isto dificultou a localização de alguns pecuaristas da 

amostra; 
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A extensão do município foi também um dos proble

mas enfrentados durante a coleta de dados. Prata é um dos maiores 

municípios do Triângulo Mineiro e a locomoção para as entrevistas 

consumiu muito tempo em viagens, muitas das quais infrutíferas, 

pois nem sempre os pecuaristas eram encontrados em suas propried� 

des, o que exigia novas idas à mesma propriedade. 

Esses fatores impediram o alcance do número total 

programado de entrevistas e a amostra final ficou reduzida a 66 

pecuaristas, dos quais 21 tinham silo (33%) e 45 não tinham (14%). 

3.8. Coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

diretas junto aos pecuaristas. 

Dados iniciais quanto ao número de animais foram 

coletados junto à GERFAMIG, sendo que os existentes foram analisa 

dos e confrontados com os dados do pÚblico assistido pela ACAR. 

Foram selecionados apenas os pecuaristas que eram proprietários 

de terra e tinham criação de bovinos. 

Os dados foram coletados durante o mês de julho 

de 1976, época em que, normalmente, a dificuldade de alimentação 

do rebanho bovino é um problema sentido pela maioria dos pecuari� 

tas da região. 



57 

4. ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram analizados a partir de tabelas de 

porcentagem e aplicação de testes de associação. 

4.1. Conhecimento da inovação e de aspectos re�erentes a ela 

Com relação ao conhecimento sobre a inovação, 

a·penas um pecuarista não conhecia absolutamente nada sobre sila

gem e nem sequer tinha houvido falar sobre ela. Dentro do concei 

to inicial colocado por GALJART, este indivíduo seria o único que

se enquadraria realmente num caso de não adoção por ignorância. 

Com relação ao conhecimento instrumental e o com 

portamento manifesto quanto à silagem, os pecuaristas da amostra 

distribuíram-se segundo o Quadro 1. 



58 

QUADRO 1 - Distribuição dos pecuaristas da amostra, segundo o 

conhecimento do enchimento de silo e o comportame� 

to manifesto quando à silagem. 

Prata, 1976. 

COMPORTAMENTO MA CONHECIMENTO DO ENCHIMENTO DO SILO 

NIFESTO QUANTO Ã CONHECE DESCONHECE TOTAL 
SILAGEM NQ % NQ % N9 % 

Adota 2 0 52 1 4 2 1 33 

Não adota 18 48 24 96 42 67 

TOTAL 38 100 25 100 63* 100 

*3 pecuaristas da amostra nao responderam a este item.

O teste de x2 aplicado aos dados do Quadro 1 

apresentou um valor igual a 15, 9, significativo a 1%, para 1 grau 

de liberdade. Existe,pois,evidência estatística de associação 

entre o conhecimento do enchimento do silo e o comportamento de 

adoção de silagem. 
Fica confirmada a hipótese 1 de que os pecuaris-

tas que conhecem como encher um silo ado.taro mais do que os que 

nao conhecem. 

Com relação ao conhecimento da existência de má� 

quinas e equipamentos para ensilar, a distr�buição dos pecuari! 

tas é a exposta no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Distribuição dos pecuaristas da amostra, segundo o 

conhecimento de máquinas à sua disposição e o com

portamento manifesto quanto à silagem. 

Prata, 1976. 

COMPORTAMENTO MA cx:NF.!EX::IMEN'IO DA EXISTÊNCIA DE MÃO)INAS E EQJIPAMEN-

NIFESTO QUANTO À '.IDS PARA ENSIIAR 

SILAGEM CONHECE DESCONHECE TOTAL 

N9 % N9 % N9 % 

Adota 21 37 21 31 

Não adota 35 63 10 100 45 69 

TOTAL 56 100 10 100 66 100 

o teste x
2 

aplicado aos dados do Quadro 2 apr�

sentou um valor igual a 7,9, significativo ao nível de 1%, pa

ra 1 grau de liberdade. Portanto, existe evidência estatís 

tica da associação entre o conhecimento de existência de máqu! 

nas e o conhecimento manifesto quanto à silagem. 

Confirma-se assim a hipótese 2, isto e, os pe

cuaristas que têm conhecimento da existência de máquinas e equ!_ 

pamentos para alugar ou emprestar adotam mais a silagem do que 

os que não conhecem. 

4.2. Mercado 

O mercado de leite para os produtores de Prata 

se concentra, quase que exclusivamente, na sede do município. 

A quase totalidade dos pecuaristas (63) vendem leite na sede, 

sendo que a maior parte deste leite é comercializada pela Coop� 

rativa. Os preços do leite são os estabelecidos pelo Governo 
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Federal, com os descontos de frete. O leite é resfriado e envia 

do para a fábrica da Nestlé, em Ibiá - MG. Um subproduto, a man 

teiga, é industrializado pela própria Cooperativa e é fruto da 

padronização do leite a ser enviado para a indústria de leite 

em pó da Nestlé. 

Com relação à comercialização de bezerros e de 

bois, a distribuição dos pecuaristas da amostra e o comportame9. 

to manifesto com relação à silagem encontram-se no Quadro 3. 

Quadro 3 - Distribuição dos pecuaristas segundo o local de co 

mercialização, o tipo de animal vendido e o compor

tamento manifesto quanto à silagem. 

Prata, 1976. 

TIPO DE C:O,,ll?ORI'AMENTO MA LOCAL DE COMERCIALIZN;ÃO 

ANIMAL NIFESTO ÇOAN'ID À FAZENDA MUNICÍPIO OUTRO MlJN. 'Iül'AL

VENDIOO SILAGEM N9 % N9 % N9 % N9 % 

Bezerros Adota 8 14 8* 12 

Não adota 32 60 2 40 34 52 

Bois Adota 8 14 1 20 5 84 14* 21 

Não adota 7 12 2 40 1 16 10 15 

TOTAL 55 100 5 100 6 100 66 100 

*Um dos pecuaristas desta amostra vende tanto bois como bezer

ros, e um dos que não adotam não respondeu a este item.

O mercado de bezerros e de bois já se encontra 

mais disperso, mas a grande maioria (83%) dos pecuaristas ven

dem seus animais na fazenda, 7'{, vendem no muni cipio e 10%, fora 

do município. 
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As diferenças no Quadro 3 sao representadas mais 

pela localização em termos de venda de bezerros e de bois do que 

propriamente em termos de pecuaristas que adotam ou não a sila

gem. 

A partir dos dados, pode-se concluir que nao 

existe diferença entre a comercialização ou o mercado de bezer

ros e de bois e o comportamento do pecuarista quanto à silagem. 

Como os pecuaristas tinham acesso ao mercado de 

leite, bezerros e de bois, pode-se dizer que os dados mostram 

que não se confirma a hipótese 4. 

4.3. Transporte 

O transporte de animais se faz de duas formas: 

a) deslocamento dos animais por terra, utilizado quando as

distâncias são relativamente pequenas; b) transporte por meio

de caminhões boiadeiros, utilizado quando as distâncias são re

lativamente grandes, o que poderia acarretar perdas de peso,ca

so o deslocamento fosse feito por terra.

No caso de animais,o problema de transporte qua

se inexiste, pois a falta de estradas não constitui empecilho@ 

ra a locomoção do gado por terra até pontos onde seja possível 

o embarque em caminhões.

O transporte de leite é feito por caminhões de 

porte médio, em sua maioria, denominados de ''leiteiros", que 

percorrem roteiros prefixados dentro, do município (li

nhas de leite), apanhando nas propriedades ou em pontos preesta

belecidos os latões de leite. Estes caminhões são da Cooperati

va ou contratados por ela para este serviço. Servem normalmente 

para o transporte de leite e de gêneros de primeira necessidade 

ou insumos para os produtores carentes de meios de transporte, 

e, até mesmo, para o transporte de pessoas do meio rural 

para a sede do municlpio. 

Os problemas existentes no transporte de leite 

sao esporádicos e são representados por eventuais quedas de po� 
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tes, quebra dos caminhões, excesso de chuvas, etc. Os pecuari� 

tas contam com o transporte de leite durante quase todo o ano. 

Para o transporte de máquinas e equipamentos, 

as vias de acesso eram suficientemente boas. Alguns casos de 

dificuldade de passagem por problemas com porteiras e estradas 

estreitas existiam, mas nao chegavam a impossibilitar o acesso 

ãs propriedades. 

Pode-se, então, dizer que o acesso as propried� 

des era possível para todos os pecuaristas da amostra. A hipó

tese 3, neste caso, não se aplica. 

4.4. Crédito Rural 

Em geral, existe facilidade em se obter recursos 

de crédito rural, pois, dos pecuaristas que adotam silagem, to

dos acreditam ser fácil conseguir crédito para as atividades que 

desenvolvem em suas propriedades. Dos que não usam silagem, ap� 

nas 5 acham difícil conseguir financiamento para as atividades 

produtivas, sendo que a maioria cita problemas pessoais com fu� 

cionários de bancos ou com a �urocracia bancária como motivos 

para as dificuldades de acesso ao crédito rural. 

A distribuição dos pecuaristas da amostra segun

do o acesso ao crédito rural e o comportamento manifesto quanto 

à silagem fica como o exposto no Quadro 4. 



Quadro 4 - Distribuição dos pecuaristas segundo o acesso ao 
crédito rural e o comportamento manifesto quanto 

à silagem 

Prata , 1976. 

COMPORTAMENTO MA ACESSO AO CRl!:DITO RURAL 
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NIFESTO QUANTO À SIM NÃO NÃO SABE TOTAL 

SILAGEM N9 % N9 % N9 % N9 % 

Adota 13 , 7 2 1 .1.. 

Não adota 3 2 2 8 42 

TOTAL 45 3 15 63*

-

*3 pecuaristas da amostra nao responderam o item.

O teste de x2 apresentou um valor igual a 1,59,

nao significativo para 2 graus de liberdade. Portanto, não exis-

te evidência estatística de associação entre o acesso ao cré

dito rural para silagem e o comportamento manifesto quanto às� 

lagem. 
Desta forma, o crédito rural não se apresenta 

relacionado à adoção de inovação , por que a percepçao de 

acesso ao crédito rural parece ser a mesma tanto para o grupo 

que adot� como para o grupo que não adota. Não se confirma a hi 

pótese 5. 

4.5. Capacidade econômica 

Pela renda bruta auferida na venda de lei te , b� 

zerros e boi� a distribuição dos pecuaristas da amostra 

tra-se no Quadro 5. 

encon-
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Quadro 5 - Distribuição dos pecuaristas da amostra segundo o ní 

vel de renda bruta pecuária e o comportamento mani

festo quanto à silagem. 

Prata , 1976. 

COMPORTAMENTO MA RENDA BRUTA (SALÁRIOS M1NIMOS ANUAIS) 

NIFESTO QUANTO À até 30 31- 2 00 +de 2 00 TOTAL 

SILAGEM N9 % N9 % N9 % N9 % 

Adota 1 6 11 32 9 60 21 32 

Não adota 15 94 23 68 6 40 *44 68

TOTAL 16 100 34 100 15 100 * 65 100 

* Um dos pecuaristas
-

nao respondeu a este item. 

O teste de x2 aplicado aos dados do Quadro 5

apresentou um valor igual a 17, O, significativo ao nível de 1%, 

para 2 graus de liberdade. Portanto,há evidência estatística de 

que existe uma associação entre a renda bruta auferida da ativ! 

dade pecuária e o comportamento manifesto quanto à silagem. 

Fica assim confirmada a hipótese 6 de que, quan

to maior a capacidade econômica do pecuarista,rnaior a sua poss! 
lidade em adotar a silagem. 
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5. INTERPRETAÇÃO E CONCLUSÕES

Neste capitulo proceder-se-á à interpretação 

d.os clados com base no quadro teórico exposto na primeira par

te deste trabalho, bem como às conclusões que se pode chegar. 

O conhecimento da inovação, conceitua! ou ins

trumental, deve estar associado diretamente à adoção dessa 

inovação, como seria óbvio pensar.Os dados mostraram que real 

mente existe uma associação entre as duas variáveis. 

A falta total de conhecimento sobre a i�ovação 

é causa de nao adoção, pois este conhecimento é necessário pa

ra que haja adoção, como foi mostrado pelos dados, em que o co 

nhecimento de como encher o silo e da existência de máquinas e 

equipamentos para ensilar está associado à adoção da silagem. 

A existência de um individuo que adota, embora 

nao conheça como encher o silo, mostra um aspecto da administra 

ção da unidade de produção rural, em que os diferentes tipos de 

conhecimento são encontrados em diferentes indivíduos. Algumas 

vezes, o indivíduo que toma as decisões não é o mesmo que execu 

ta. Entre estes dois indivíduos pode haver um elemento de admi 

nistração intermediária. Exe�plificando: o proprietário tana a 

decisão de fazer, o administrador toma as decisões de como e on 

de fazer e um ou mais empregados executam. Neste caso, o propri! 

tário poderia ter apenas um conhecimento conceitual, e os empre-
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gados e o administrador deveriam ter o conhecimento instrumen

tal. 

A inovação, na maioria das vezes, leva consigo 

a necessidade de se conhecer alguns aspectos da situação que 

influem diretamente na adoção. No caso de silagem, houve uma 

associação entre o conhecimento da existência de máquinas � 

equipamentos e a adoção de silagem. 

O desconhecimento destes aspectos pode ser responsável pela 

criação de um estado de impotência em adotar a inovação, pois o 

indivíduo necessita deste tipo de equipamento e a sua capacida

de econômica nao permite adquirir. 

A ação dos extensionistas deve contemplar estes 

aspectos, pois os diferentes tipos de conhecimento devem ser le 

vados aos diversos indivíduos que irão operá-los. Não seria ef! 

caz levar apenas o conhecimento conceitual para quem vai operar 

conhecimento instrumental e vice-versa. O problema deixa de exis

tir quando o proprietário toma as decisões e executa as açoes, 

na implementação dessas decisões. 

Tarnb�m, a ação dos extensionistas deve levar em 

conta a necessidade de conhecimentos sobre alguns aspectos rel� 

cionados com a inovação e que se encontram na situação. É prec! 

so levar aos produtores rurais conhecimentos sobre os acessórios 

relacionados à inovação e como consegui-los, para viabilizar a 

aàoção da inovação. 

No caso da inovação considerada, o transporte de 

produtos pecu�rios não mostrou associação com a adoção da sila

gem. Talvez, um estudo mais profundo deste fator mostrasse aspe� 

tos não vistos, pois, no caso de transporte de insumos, um dos 

entrevistados mostrou-se incapaz de adotar inovaç5es que reque

ressem transporte de maiores quantidades de insumos, especific�. 

mente de adube , por causa da dificuldade de acesso de grandes 

caminhões a uma via que se situa numa serra e outra que tem pr� 

blemas com a fragilidade de uma ponte e de alguns "mata-burros'; 

Para o presente estudo, a exist&ncia de mercado 

nao se mostrou associada à adoção da inovação considerada. O roer 
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cado precisaria ser melhor estudado, para se conhecer realmente 

qual seria a sua importância na tomada de decisão para inovar. 

O mercado, mesmo que existente, é percebido de diferentes fomas 

pelos produtores. 

Na época da coleta de dados a comerciali'zação de 

bezerros estava muito difícil, devido à pouca procura e aos pr� 

ços muito baixos, dois aspectos intimamente relacionados, tal 

vez ocasionados pela retração na engorda, decorrentes dos preços 

baixos de carne. 

A situação da pecuária de corte em relação aos pr� 

ços é oscilante, alternando boas situações de mercado com "crises 11 

de preços. Normalmente, no Brasil Central, tem-se a produção de 

gado de corte em três fases: {a) cria - compreende a produção de

bezerros; (b) recria - compreende os cuidados com o bezerro, de� 

de a desmama até a fase adulta (no caso de machos, até o ponto 

de irem para a engorda ou reprodução e no caso de fêmeas, até o 

ponto de servirem para a reprodução); (e) engorda - compreende 

os cuidados com os animais adultos até o abate (quase exclusivo 

para machos) • Estas três fases geralmente não se encontram juntas na rresma

propriedade, sendo que criadores, recriadores e invernistas (os 

que dedicam à engorda) são indivíduos diferentes. Assim, os be

zerros são adquiridos dos criadores pelos recriadores, que ven

dem bois magros aos invernistas. Quando existe uma retração na 

engorda, normalmente, a situação se reflete no criador que fi

ca sem mercado para os bezerros. 
A situação na região, na epoca da coletà de dados, era de retr! 

tação na compra, com uma baixa de preços pagos pelos bezerros. 

Os criadores vendem também o leite, que tem preços tabelados p� 

lo Governo Federal, o que proporciona uma segurança quanto ao 

valor do produto, mas, por outro lado, impossibilita as eleva 

çoes de preço resultantes da baixa produção ou aumento da deman 

da. 

Quando o preço do leite é fixado a um nível con

siderado satisfatório pelo produtor, a sua tendência e tirar 

mais leite, prejudicando a alimentação dos bezerros e consequen 
'·-
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ção futura dos bezerros. 

Por outro lado, o alto preço dos bezerros afe

ta a produção de leite na área de produção de gado de corte, 

pois os produtores tendem a deixar mais leite para a aliment� 

ção dos bezerros. O estimulo criado pelos altos preços levam os pr� 

dutores a ter ou a preservar um maior número de matrizes, o 

que leva a uma maior produção de leite e bezerros e os preços 

tendem a cair. No caso de leite, outros mecanismos de controle 

de preços sao utilizados, como é o caso do sistema de cotas. 

Apesar da retração na venda de bezerros, os pe

cuaristas tinham um mercado relativamente compensador para o 

leite, na época da coleta de dados. 

Assim, se o presente estudo tivesse a preocupa

çao de levantar dados sobre os diferentes aspectos da situa

çao de mercado, bem como da percepção do pecuarista sobre este 

fator, provavelmente, outras conclusões poderiam ser tiradas e 

uma análise mais abrangente poderia ser feita. 

O crédito rural teve um papel relativamente im

portante na difusão da inovação considerada, pois, a partir da 

implantação de um programa especial de crédito à pecuária de 

corte, através do CONDEPE, com recursos BID-205 SF/BR, houve 

uma certa pressão para uso de silagem pelo pecuarista que pre

tendesse tornar-se mutuário do programa. Isto facilitou a maior 

difusão da inovação, pois o programa, na época, era bastante � 

trativo. 

Para a amostra considerada, o crédito rural nao 

teve efeito viabilizador, mas funcionou como elemento de pres

sao. Nos casos em que o pecuarista não era mutuário do progra

ma especial citado, normalmente os silos foram construidos e en 

chidos sem o uso de crédito rural, o que vem confirmar a supo

sição de que, realmente, o crédito rural nao tem efeito viabi

lizador na adoção de silagem para a população considerada. 

Não existe um interesse muito grande em se obter 

financiamento para a construção e enchimento de silo, talvez de 
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vido ao pequeno dispêndio financeiro que se tem com a 

inovação. 

Desta forma, o crédito rural quando leva à com

pulsoriedade da adoção de determinada inovação, funcionando c� 

mo elemento de pressão, desde que seja interessante para o pr� 

dutor, é capaz de quebrar ou eliminar o estado de relutância 

em adotar. 

A capacidade econômica mostrou-se associada à 

adoção de silagem. Pode-se inferir que a não adoção de silagem 

é explicada pela falta de capacidade econômica, real ou perc� 

bida como tal. Esta colocação é confirmada em outros trabalhos, 

como o de FONSECA (1966:42-44), que afirma que, mesmo sendo as 

inovações de baixo custo, objetivamente falando, a capacidade 

econômica ainda é de forte poder discriminatório, com relação 

à adoção de inovações. 

A falta de capacidade econômica é responsável� 

la criação de um estado de impotência do individuo em adotar 

inovações, mesmo que estas inovações sejamde baixo custo. 

Alguns entrevistados foram explícitos em citar 

a renda como respons�vel pela não adoção de silagem, alim de 

outros que consideram a situação econômico-financeira como fa 

tor que dificulta a adoção. O que não foi possível determinar, 

a partir dos dados coletados e da metodologia utilizada para a 

coleta, é se esta dificuldade era real ou percebida, ou se era 

por uma racionalização da não adoção. 

O Único caso de adoção, entre os pecuaristas de 

baixo nível de renda, pode ser considerado como um caso de aáo 

çao compulsória, em função do recebimento de um financiamento, 

que era visto como atrativo na época e que exigia a adoção de 

silagem para a sua liberação. 

A partir da confirm<;tção ou não das hipóteses +e 

vantadas,. o que se pode verificar é que alguns pecuaristas não 

adotam a inovação por desconhecerem-na totalmente ou parci�)-

mente, o que os leva a um estado de impotência em adotar. 

Mas, alguns pecuaristas não adotaram, mesmo co
:\ 
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nhecendo a inovação, a operacionalização da inovação, a exis

tência de maquinas e equipamentos, e tendo níveis médio e al

to de renda. 

Partindo-se da pressuposição de que a tecnologia 

recomendada, a silagem, é útil para resolver o problema da es 

tacionalidade da produção de forragem, possibilitando a ali

mentação do rebanho bovino no período seco do ano, os produt� 

res que não adotaram a inovação, não o fizerem por relutância, 

que é o fruto de valores e atitudes compatíveis com comporta

mentos diferentes daqueles que a inovação exigiria no caso de 

vir a ser adotada. 
- -

Os dados existentes nao permitem, porem,una ana 

lise mais profunda e nem uma associação entre os valores e a 

adoção de silagem. 

Mas, partindo-se do fato de que a inovação (si

lagem) exigiria do pecuarista que: 

a) plantasse uma área com uma forrageira de corte (milho, sor

go ou capim-elefante);

b) passasse a tratar sistematicamente do rebanho ou somente das

vacas em lactação, alimentando-as diariamente com silagem;

c) investisse em instalações para a alimentação do rebanho;

d) exigisse preocupações com custo, quantidade de ração e ho

rário de alimentação;

e) isto pudesse representar maior quantidade de trabalho ma

nual requerido para a criação do rebanho;

a inovação representaria alguns comportamentos que seriam con

trários aos valores que são coerentes com o comportamento a

tual dos pecuaristas de corte da região, expressos em termos

da grandiosa tradição e do que se chamou "subcultura do cria

dor de gado de corte" .

A sila,gem implica em certas práticas indispensá 

veis: o cultivo de uma área específica com uma forrageira pa

ra a sua utilização constante na alimentação(diária}, do reb� 

nho, sob pena de perda do material ensilado ou ausência de re 

sultados positivos na alimentação do rebanho. 
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Os pecuaristas teriam que plantar uma capineira 

permanente de capim-elefante ou uma capineira anual de sorgo 

ou milho. Isto representaria d ispêndio de tempo e recursos f!_ 

nanceiros, anualmente, para a formação e manutenção da capine! 

ra. Os criadores de gado de corte têm pouca propensão ao plél!!, 

tio de culturas temporárias, e, quando o fazem, é em sistema 

de parceria ou arrendamento, que diminui o número de decisões 

a serem tomadas em termos de administração da unidade de pro

dução. O manejo do solo não é familiar ao pecuarista acostum� 

do ao sistema de parceria, o que dificulta sua decisão de 

cultivar lavouras temporárias. 

O pecuarista vê sua criação como uma exploração 

que nao necessita de sua presença permanente. A inovação, ne

cessitando de sua presença mais constante, ao menos dentro de 

um horário certo, todos os dias, durante o período seco do a

no, em que o rebanho é alimentado, gera um estado de relutân

cia em adotar a inovação. A ausência de uma pessoa mais escl� 

recida na propriedade pode cri ar inúmeros problemas, como pe,E_ 

da de material ensilado, que tem que ser dado aos animais to

dos os dias. A não alimentação, durante alguns períodos da é

poca em que o rebanho dever ser alimentado, pode acarretar 

problemas com riscos muito sérios. 

Na falta de uma administrador ou técnico melhor 

qualificado, a pessoa indicada para permanecer ã frente da 

propriedade é o proprietário. Isto implicaria numa mudança de 

atitude com relação à exploração pecuária, que, se até aqui e 

ra considerada uma exploração que permitia o absentismo, pas

saria a exigir uma presença constante e diária do pecuarista. 

Como algumas perdas sazonais têm sido compensa

das com elevações bruscas de preços do leite ou dos animais , 

os pecuaristas não têm contabilizado ou percebido estas perdas 

corno merecedoras de trabalho ou dispêndio financeiro para sa

ná-las. 

Alguns aspectos da síndrome de patronagern lev� 
tados por Galjart merecem consideração. Inúm�ras perdas sao 
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contabilizadas, pelos produtores e suas associações, nos pedi

dos de preços para a carne e o leite ao Governo Federal. Desta 

fo\ma, parece que os pecuaristas esperam que os preços compen

sem as eventuais perdas havidas, mesmo que elas sejam r:essíveis 

de soluções próprias e economicamente viáveis. Assim, o Gover

no Federal seria a figura do "patrono". 

A propensão para aplicar em terras e nao na ter

ra(valor apontado por Galjart na grandiosa tradição) parece ser 

relevante na determinação do estado de relutância em adotar a 

silagem. Mesmo que seja uma inovação com baixos custos adicio

nais, o pecuarista deixa de investir na inovação para procurar 

terras, mesmo que distantes, que aumentem a área de sua propr! 

edade. 

Além disso, alguns aspectos nao sao levados em 

consideração, numa criação bovina de corte, como capacidade su 

porte das pastagens, ganho de peso, Índices de fertilidade e 

mortalidade, e usos alternativos que poderiam ser dados à ter

ra. 

Assim, valores culturais podem estar influindo 

para a criação de um estado de relutância, que implica em com

portamentos manifestos de não adoção de silagem. 

Concluindo, os pecuaristas que ainda nao aprese!!_ 

taram comportamentos de adoção de silagem não o tinham feito 

pelos seguintes estados ou razoes: 

a) não tinham sequer ouvido falar na inovação, isto é, a inov�

çio não tinha ainda atingido a fase de percepçio inicial, es

tando, portanto, num estado de ignorância;

b) não apresentavam nenhum i.nte:resse pela inovação. Primeiro ,

por nunca terem tido este interesse, o que caracteriza uma li

nha de desinteresse perceptivo. Segundo, por terem perdido es

te interesse depois àe passarem por urna parte da linha r3cional,

e, após uma análise crítica, terem chegado à conclusão de que

a inovação não lhes interessava;

e) por estarem procurando informaçbes ou habilitaç�o para que
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pudessem vir a adotar, estando, portando, num estado de ignorân

cia parcial e passando pela linha racional; 

d) não adotaram por impotência, resultante sobretudo da baixa ca

pacidade econômica. Outros fatores podem ter criado wn estado de

impotência e, no caso específico deste trabalho, a deficiência

de saúde determinada pela idade avançada e/ou por problemas fis�

cos gerou estados de impotência em, pelo menos, dois dos casos

estudados. O desconhecimento de aspectos da situação, ligados a

operacionalização da inovação, podem gerar estado de impotência,

principalmente, se aliados a problemas de baixa capacidade econ�

mica;

e) não adotaram por relutância, que é fruto de valores relaciona

dos à exploração bovina de corte.

Desta forma, o modelo mostrou ser de utilidade p� 

ra analisar comportamentos de adoção e de não adoção, principal

mente os referenciados, conforme o propósito inicial do trabalho. 

O modelo também mostra ser útil para programar e 

analisar alternativas de atuação, levando-se em conta os diferen 

tes fatores constantes da situação, bem corno as diferentes fases 

ou etapas do processo de tomada de decisão para inovar. 
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6. SUGESTÕES

Este trabalho, como nao poderia deixar de ser, 

nao é completo, e outros serão necessários para completar um 

quadro teórico, o mais amplo possível, sobre a adoção de inov� 

çoes e para testar melhor as proposições do presente trabalho. 

Para isto, sugerem-se pesquisas futuras nas seguintes direções: 

a) que os fatores da situação e as interrelações entre eles se

,jam estudados mais profundamente, no sentido de se conhecer me

lhor como se interagem na determinação de comportamentos de ado

ção e de nao adoção;

b) que a explicação para os comportamentos de adoção e de nao

adoção seja procurada dentro de um contexto global, e nao ape

nas na associação de duas variáveis entre si;

c} que as. técnicas mais adequadas de coleta de dados sejam uti

lizadas em função das considerações acima;

d) que sejam testadas, também, as interrelações entre os fato

res da situação que influem na determinação de estados de imp�

tência e de relutância, averiguados quais os fatores mais inp:>�

tantes na determinação do estado de ignorância, e como eles se

relacionam.

O presente trabalho pretende servir aos orgaos 

que trabalham com difusão de inovaqões nõ. agricultura, pela 

criação de um referencial de análise e de um modelo de inter-
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vençao na realidade. 

O melhor conhecimento do processo de tomada de 

decisão para inovar poderá dar um melhor direcionamento aos ser

viços de extensão e as�istência técnica rurais, no sentido de 

compatibilizar a abordagem a ser dada ao serviço, bem como a 

tecnologia a ser levada e a metodologia de trabalho a ser uti

lizada. 

Fruto dos resultados da presente pesquisa e das 

considerações sobre trabalhos correlatos, algumas estratégias 

de açao são sugeridas: 

a) como considerado anteriormente, sugere-se para eliminação do 

estado de ignorância, que sejam adotados m�todos de extensão

que utilizem esquemas pedagógicos mais modernos, como o esque

ma do arco, exposto por Maguerrez (BURKE e MOLINA FILH0,1976),

que permitam ao produtor rural uma melhor compreensão da situ�

ção e uma tomada de decisão mais consciente e segura a respei

to das inovações que lhe são apresentadas. Também, a utiliza

ção dos mais diversos métodos de alcance de grupo e individuais

'permitiram ao agricultor uma melhor participação e compreen

sao, pela possibilidade de debates com seus amigos e caipanhei

ros;

b} as estratégias para se eliminar o estado de impotência do

indivíduo em adotar a inovação podem ser separadas em dois ti

pos diferentes; o primeiro tipo se refere às estratégias de i�
formação e demonstração, com o intuito de diminuir a diferença

entre a realidade objetiva e a realidade percebida pelo agri

cultor;osegundo tipo procurará levar ao agricultor condições

objetivas capazes de fazê-lo superar o estado de impotência em
que se encontra.

Em ambos os casos, urna estratégia de comunica

çao bastante eficiente deve ser elaborada, no sentiào de dimi

nuir o problema de falsas percepç6es quanto ao conte�do da men 
sagem a ser levada ao agricultor. 

Com relação ao segundo tipo, devem ser modifica 

das as condições que se referem aos diferentes fatores da si-
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tuação e que permitiriam ao agricultor dispor de: crédito rural 

acessível, oportuno e suficiente, com reembolsos coerentes a:rn 

a capacidade de pagamento do agricultor; fornecimento de máqui

nas e equipamentos para ensilar ou para executar outros servi

ços aos que não pudessem contar com este tipo de máquina e equi 

pamento; disponibilidade de pessoal técnico capacitado para as

sistência técnica. Isto se o público beneficiário fosse corno o 

estudado no presente trabalho. Para outros tipos de público,tr5
balhos mais amplos podem ser necessários e ai poder-se-iam in

cluir aspectos, como reforma agrária, estruturas de arrnazenarne� 

to, mercados de insumos e produtos, vias de penetração, etc. 

c) com relação ao estado de relutãncia em adotar, duas linhas

seriam as opções: a primeira é a doutrinação da população rural

no sentido de aceitar padrões mais modernos, que no caso in

cluiria adoção de silagem como forma de resolver o problema de

alimentação do rebanho bovino, durante o período seco do ano;

a segunda seria considerar os valores dos agricultores corno as

pectos imutáveis ou difíceis de serem mudados, e procurar, de

forma diferente, adequada aos valores culturais existentes, re

solver o problema de alimentação do rebanho no período seco do

ano. O mesmo deveria ser feito para outras inovações que tives

sem fatores da situação àeterminando estados de relutância em

adotar. Desta forma, a inovação a ser levada ao agricultor seria 

adequada aos valores culturais existentes, de forma a evitar o

estado de relutância do agricultor em adotar as inovações prec�

nizadas.
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7. SUMMARY

rhis study has two purposes: the first one is to 

construct a comprehensive rnodel of the decision - making process 

to innovate, which will allow organizations working with techni

cal assistance and rural extension, particularly the ones intere 

sted in the diffusion of technology, to build up strategies for 

action, and to analyze thern; the second purpose of the study is 

to test the model in a real situation. 

The situation chosen for testing was the program 

developed by ACAR - Associação de Crédito e Assistência Rural-in 

Prata, a town in the Triângulo Mineiro, to lead farmers to adopt 

silage for cattle-feeding. 

To construct the model the author elaborated on 

the work done by BURKE and MOLINA FILHO (1978), who emphasize p� 

rception, rationality and non-rationality in the decision - maki

ng process, and upon the concepts of GALJART (1971) - ignorance, 

inability and unwillingness-using thera in a systemic approach, 

and trying to find out the si tuational f actors which are important 

in the decision - making process, �herefore allowing greater 

fX)SSibili ties to establish strategies for action, and to analyze 

them. 
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The situational factors are only generally consid! 

red in the model proposed by Burke and Molina Filho. In this stu

dy it was found that there are at least ten important situationa1 

factors which affect farmer 1 s decisions to innovate. They are: m� 

rket, transportation, farm credit, economic capacity, health, land 

prqperty, cultural values, education, status and prestige, and 

group participation. 

The situational factors are a system. Each person 

perceives each one of them in a different way. 

The situational factors determine internal states 

(inability, unwillingness and ignorance) which can be found tog� 

ther or separately at the individual level. 

This model was tested in a real situation, and was 

found to be useful to explain adoption and non-adoption behavior 

among cattle raisers of Prata. 

Regarding strategies for action, the model sugges

ts that in order to adopt an innovation, a farmer has to have cha 

nged those internal states mentioned above. The model also sugge! 

ts that strategies for action should consider that: 

a) to adopt, a person should know the innovation and aspects rela

ted to it;

b) to adopt, the individual rnust be able to do it, and the obsta

eles could be objetively existing in the situation or perceiv

eda.s existing by the individual, even if they are not objetiv�

ly real;

e) the individual must be willing to adopt new values and have a

favorable attitude toward change.
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