
 

 
POLÍTICAS  PÚBLICAS  E  ASSOCIATIVISMO  NO  RN: 

EXPERIÊNCIAS  POPULARES 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
MESTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLIA REGINA SILVA STOCCO DE MÉLO 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSOCIATIVISMO NO RN:  
EXPERIÊNCIAS POPULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATAL 

2007 
 
 



CÉLIA REGINA SILVA STOCCO DE MÉLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSOCIATIVISMO NO RN: 
EXPERIÊNCIAS POPULARES 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais, do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Ciências Sociais. Área de 
Concentração:  Desenvolvimento Regional. 
 
Orientador: Prof. Dr. Lincoln Moraes de 
Souza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATAL 
2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
Biblioteca Setorial Especializada do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

 
 

 
        Mélo, Célia Regina Silva Stocco de.     
               Políticas públicas e associativismo no RN: experiências populares / Célia     
        Regina Silva Stocco de Mélo. - Natal, RN, 2007. 
               146 f.  
             
              Orientador: Prof. Dr. Lincoln Moraes de Souza.            
 
              Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio 
        Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa  de 
        Pós-graduação em Ciências Sociais. Área de Concentração:  Desenvolvimen- 
        to Regional.             
                                     
              1.Associativismo – Rio Grande do Norte - Dissertação.  3. Produtores rurais  
        – Serra Negra do Norte - Dissertação. 3. Experiências populares associativistas -   
        Êxito – Dissertação.  I. Souza, Lincoln Moraes de. II. Universidade Federal do  
        Rio Grande do Norte. III. Título.                                                                    
               
        RN/BSE-CCHLA                                                  CDU 316.354:334.734(813.2) 
                                 



 
 

CÉLIA REGINA SILVA STOCCO DE MÉLO 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSOCIATIVISMO NO RN:  
EXPERIÊNCIAS POPULARES 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais, do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Ciências Sociais. Área de 
Concentração:  Desenvolvimento Regional.         

 
 
 
Apresentada em: ____/____/____. 
 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
_____________________________________ 

Prof. Dr. Lincoln Moraes de Souza  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Orientador 
 

 
____________________________________ 

 Profa. Dra. Tânia Bacelar de Araújo 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Examinador 
 

 
_____________________________________ 

Prof. Dr. João Matos Filho 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Examinador 
 

 
_____________________________________ 

Prof. Dra. Eleonora Bezerra de M. Tinoco Beaugrand 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Suplente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofereço este trabalho a você leitor,  

aos habitantes do Semi-árido norteriograndense,  

as associações dos pequenos produtores rurais  

 e, por fim, aos apoiadores das experiências rurais.  



AGRADECIMENTOS 

 

 

“Si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros de gigantes.” 

Isaac Newton (1642-1727) 

 

Esta frase me fez refletir. Isaac Newton marcou a história da humanidade, com suas descobertas na 

física e na matemática, entre outras. No século XIX, foi reconhecido como um dos personagens mais 

admirados do mundo. Entretanto, em sua sabedoria, com  a frase acima, reconheceu que sua visão foi 

ampliada porque pode apoiar-se em muitos .  

Nesta reflexão, reconheço minhas limitações e dificuldades, sei que não estaria aqui se não fosse 

pela colaboração de muitos.  

Agradeço a CAPES por ter financiado uma bolsa para a realização desta dissertação.  

Agradeço aos estudiosos contemporâneos e clássicos desta universidade ou de outras instituições 

públicas ou não governamentais. Principalmente, ao incansável professor e orientador Dr. Lincoln Moraes 

de Souza, que acompanhou,leu, releu e debateu este trabalho, guiando-o sempre com muito carinho e ânimo e 

competência, como também a sua companheira Nildete, pela delicadeza, cordialidade e interesse dispensados. 

Agradeço a todos os professores que me conduziram até aqui, especialmente os desta Universidade, 

do Departamento de Economia, representados pelo professor Dr.João Matos Filho, com quem tive a sorte de 

trabalhar. 

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, 

representados pela professora Dra. Eleonora Bezerra de M. Tinoco Beaugrand que abriu as portas para esta 

dissertação e os que transmitiram seus conhecimentos teóricos, como o professor Aldenôr Gomes da Silva, 

Fernando Bastos Costa, Beatriz Maria Soares Pontes, José Willington Germano, Orivaldo Pimentel Lopes 

Júnior.  

Agradeço aos colegas de sala de aula e aos alunos das Bases de Pesquisa; especialmente as “meninas 

super-poderosas” (Sabrina, Laetícia, Islândia, Stephannie) e a equipe da UNITRABALHO (Maísa, 

Luciana, Diego etc.), aos amigos Dênes Dantas, Núria Pardillos, Juliana Dantas, Joaquim, Rogério Bispo, 

Divaneide e Vera. Como, também, a todos os funcionários desta universidade e das prestadoras de serviço, 

como os das “Xerox” e das lanchonetes, especialmente, ao Otânio e Geraldo da Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais; aos tão queridos colegas do Grupo de Políticas Públicas que 



esquadrinhou a literatura sobre avaliação, pensando uma metodologia mais adequada para avaliar o êxito 

das políticas publicas no Semi-árido  

Todos foram indispensáveis. Mas, apesar da importância de cada contribuição, não foi possível 

citar todos os nomes.  

Agradeço de uma forma toda especial aos queridos familiares, núcleo central da minha vida e 

motivo maior da minha teimosia de não desistir jamais, Jorge, Kaleb, Joás, Sâmara, Hilda e Carolina que me 

foram imensamente importantes.  

Por fim, agradeço a DEUS que me deu o dom da vida.  

Todos vocês, “mortos e vivos, ... contribuíram tão decisivamente”, dividindo suas idéias e opiniões 

próprias comigo, que colaboraram intensamente com o meu raciocínio. Processo no qual teci 

inseparavelmente as minhas próprias idéias e perdi “a noção da diferença entre aquilo que outros escreveram 

e disseram e aquilo que eu concordei, me identifiquei, meditei e assimilei” (MELO, 2002, pg. 440)  e hoje 

constitui meu capital mental.  

Ciente deste processo, não posso alegar a autoria exclusiva deste trabalho. Assim, agradeço de todo 

o coração, finalizando estas linhas, porque não encontrei palavras capazes de expressar a gratidão que sinto! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abro esta dissertação homenageando os conhecimentos e práticas associativistas 

transmitidos pelos hábitos, conversas, músicas, aulas radiofônicas ou convencionais e poesias, 

aqui representados nas palavras do poeta Barros (1965), seridoense que nasceu em Serra 

Negra do Norte e estudou no Colégio Diocesano em Caicó, onde inspirado nos princípios e 

valores do associativismo, como também, do cooperativismo compôs a seguinte poesia: 

 

 

 
 
O Camponês e o Cooperativismo 
 
 
Desconhecido, em turvo anonimato, 
O humilde herói, na interminável luta  
Pela sobrevivência, no seu prato 
Diário nunca tem o leite, a fruta 
 
 
        e a carne, que se sabe são, de fato, 
        Gotas do seu suor, nessa labuta 
        Incompreendida e árida, no mato, 
        Onde nenhum conforto se desfruta 
 
 
Esse filho da terra é nosso irmão 
Que nós escravizamos, para o pão 
Nos fornecer. Somos fiéis, assim? 
 
 
        Não. Façamo-lo nosso cooperado, 
        não esquecido, mas irmão lembrado, 
        e o Cooperativismo é isso, enfim! 

 
José Lucas Barros, 1965 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
 
 

Investigaram-se os resultados positivos das experiências populares rurais organizadas 
socialmente à construção das barragens sucessivas no Rio Espinharas em Serra Negra do 
Norte. Muitas instituições, como o poder público municipal e estadual, organizações 
governamentais e não governamentais e multilaterais de financiamentos referem-se ao “êxito” 
destas experiências. Assim, a que êxito fazem referência? Este é reconhecido pelos 
agricultores familiares ribeirinhos? E os atores institucionais, como avaliam a experiência? Há 
continuidade legal no associativismo? Que tipos de ganhos ocorreram com esta experiência? 
O associativismo fortaleceu-se? Buscando desmistificar o processo, fez-se um levantamento 
de autores clássicos e contemporâneos e entrevistaram-se dez atores institucionais e vinte 
rurais envolvidos no processo, como, também, analisaram-se trinta e oito atas das associações. 
Desta forma coletaram-se dados relevantes. Constatou-se que as políticas públicas sociais 
aplicadas resultaram em um processo heterogêneo de transformação sócio-econômica, que 
cumpriu a primeira etapa de um planejamento (não documentado, mas, conhecido por alguns 
atores institucionais que lideraram e, ainda, lideram a referida iniciativa social). Nos anos 
vindouros às associações têm um grande potencial a ser desenvolvido, tanto com as barragens, 
como com outros projetos. Esta persistência e o apoio externo, integrados podem realizar 
grandes feitos. 
 
Palavras - chave: Associativismo. Política Pública. Êxito.  



ABSTRACT 
 
 
Rural Popular experiences, socially organized on the constructions of the dams at Espinharas 
River, Serra Negra do Norte, which have been investigated, have reached in positive results. 
Several institutions, such as the City and State Power, multilaterals, governmental and non-
governmental financial organizations, commonly refer to the “success” of such experiences. 
What “success” are they referring to? Is it recognized by family rural workers? What about 
institutional parts, how do they evaluate such experience? Is there legal continuity on such 
association structure? What kinds of gains have there been with such experiences? Has the 
association structure become any stronger? In search for demystifying the process, it has been 
made a research on classic and contemporaneous authors, as well as the interview of ten 
institutional parts, and twenty rural parts involved on the process, as well as the analysis of 
thirty-eight of the associations. It was concluded that the applied social public policies had 
resulted in heterogeneous social-economical process that has fulfilled the first step of a 
planning (not yet documented, but know by some institutional parts which lead, and still lead 
such social initiative). In the coming years the associations are to have a great potential for 
development, with the dams, as well as other projects. This persistence and external support, 
when integrated may have great deeds come to reality. 
 
Word key: Success. Public Policies. Association. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No Brasil, faz pouco tempo, que grande parte dos escritos sobre políticas tratava de 

questões urbanas e quando focavam experiências rurais, reportavam-se aos grandes 

produtores de café, soja, cacau, cana de açúcar, algodão, borracha, valorizavam 

acentuadamente o latifúndio. 

Nos dias atuais, temas pertinentes as questões rurais estão se (re)significando, as 

experiências dos pequenos produtores rurais estão sendo vistas com outros olhos, 

principalmente, em relação aos que estão organizados socialmente. 

Grande parte da organização social de zonas rurais se deu, após a segunda metade 

dos anos 1990. No Nordeste brasileiro e, principalmente, no Rio Grande do Norte, 

trabalhadores rurais visando alcançar financiamentos, cujo reembolso (da parte deles) seria 

de, apenas, 10% do total concedido pelo Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR), 

organizaram-se em associações para cumprir um dos critérios de aprovação dos projetos. A 

forma como se organizaram pode parecer negativa, mas muitas não se dissolveram mais e 

continuam elaborando projetos e executando-os. 

Muitos estudiosos, como os de Tendler (1998), avaliaram a política pública 

governamental e constataram que políticas semelhantes, aplicadas para sanar problemas 

assemelhados e implantadas na mesma região, apresentaram resultados diferenciados. 

No Nordeste brasileiro, tomando como exemplo o RN, o Instituto Interamericano 

de Cooperação com a Agricultura (IICA), constatou que a maior parte dos projetos 

apresentou resultado insatisfatório e apenas alguns foram considerados exitosos.  

Estes estudos deixaram nas entrelinhas o seguinte questionamento: por que as 

mesmas políticas públicas implantadas nas mesmas regiões (com a mesma cultura, clima e 

problemas similares), apresentaram resultados diferenciados? 

Os projetos de barragens desenvolvidos pelos agricultores familiares das margens 

do Rio Espinharas em SNN, por exemplo, se tornaram referência, para o poder público 

municipal e estadual, por organizações governamentais, ONGs e até para organizações 

multilaterais, como o Banco Mundial (BM) e o Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura (IICA). Entre estas, algumas foram consideradas modelo para o 
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PCPR/RN, para o Brasil e, inclusive, para o BM. Para citar uma delas, a comunidade do 

Arapuá, localizada em Serra Negra do Norte (SNN), neste ano de 2007, está sendo 

visitada, por autoridades dos governos da Índia, Bangladesh e Sri Lanka, para servir de 

referência aos projetos de redução da pobreza dos seus países. Enquanto outros projetos na 

mesma região não foram se quer implantados. 

A política pública brasileira tem sido investigada em várias áreas por inúmeros 

estudiosos, contudo, acentuou-se o foco nas governamentais. Neste trabalho, optou-se por 

um conceito mais ampliado de política pública, focalizando, também e especialmente, as 

ações não governamentais. 

Nesta direção, decidiu-se avaliar as ações dos agricultores familiares ribeirinhos de 

SNN apoiados por instituições governamentais e não governamentais, e, para isto, 

indagou-se: existiu ou existe êxito nestas experiências populares? Se há questiona-se: que 

êxito é este, a quem ele beneficia? Ele é reconhecido pelos atores envolvidos no processo? 

Há continuidade legal nestas associações? O associativismo foi fortalecido, disseminado e 

assimilado? Que tipo de ganhos ocorreram com esta experiência? Expandiu-se o número 

de projetos?  

Para, também, registrar e avaliar intervenções políticas em comunidades rurais, 

cujos projetos desenvolvidos foram reconhecidos como exitosos e acumular histórias de 

experiências auto-organizativas que podem colaborar com outras experiências em 

construção ou a serem construídas. 

Com estas indagações se pretendeu analisar se a conjugação entre o associativismo 

rural e o apoio externo estimula e impulsiona para o êxito, que é a hipótese deste trabalho. 

Para efetivar esta verificação, acionaram-se de maneira adaptada, alguns elementos 

da literatura de políticas públicas, como a avaliação política e de política. A começar por 

rudimentos da avaliação de impacto. 

Como também, escolheu-se dar um tratamento longo às cooperativas, por 

assemelharem-se às associações e pela extensa literatura sobre avaliações do êxito de 

experiências rurais, mais limitada às associações da mesma natureza.  

Buscando encontrar uma forma avaliativa que respeitasse as peculiaridades locais, 

escolheu-se como modelo de análise alguns elementos da “quasi-avaliação”, instrumento 

nomeado por Browne e Wildavski (1983) e apresentado por Castro (1989). Além do mais, 
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usando a classificação de Cohen e Franco (1993) de pequenos projetos. Neste caso, é 

melhor analisar os beneficiários, entendendo melhor o local, as ações governamentais, o 

processo de implantação e seus resultados. Desenvolvendo uma avaliação mais 

aprofundada, trabalhando, na medida do possível, a diversidade das variáveis do objeto - 

dados qualitativos e quantitativos. 

Sendo este o primeiro capítulo, os aspectos teóricos e metodológicos foram 

apresentados no segundo capítulo mais detalhadamente.  

No terceiro capítulo, explanou-se sobre as experiências populares, o histórico 

associativista e suas tradições, incluindo o surgimento e trajetória cooperativista e a criação 

e fundação de uma nova instituição econômica, o crédito. Catalogaram-se, também, 

experiências associativistas consideradas importantes e significativas, que ocorreram em 

diversas partes do mundo. 

A abordagem da Economia Solidária e as variadas visões de êxito foram realizadas 

no quarto capítulo. Para não dispersar o foco, a primeira, foi abordada de um modo 

sucinto. Sobre o êxito, explanou-se o conceito e a interpretação nas políticas públicas e nas 

organizações populares. Tratando-se de êxito associativista, não podia deixar de ser 

mencionado o caso do associativismo e cooperativismo em Mondragón, que inovou ao 

administrar grandes empresas – industriais, comerciais e agrícolas - tecnologicamente 

avançadas com democracia e igualdade. 

Contextualizar o objeto foi o desafio do quinto capítulo, que resgatou momentos 

traçados em séculos passados e a incomum religiosidade mesclada de associativismo 

desenvolvida desde o início do século XX. Os dados gerais trataram da realidade sócio-

econômica, climática etc. A contextualização regional descreveu um sertão seco, que 

abriga uma população pobre, persistente, inovadora, que aprimora e (re)inventa suas 

práticas. E, nesta tentativa de superação deparou-se com algumas práticas com resultados 

antagônicos: positivos à economia e negativos ao meio ambiente. Por exemplo, à produção 

de cerâmica, que traz retornos econômicos e, simultaneamente, desertificação, na queima 

da caatinga. Água perenizada em abundância é um sonho na região, assim os agricultores 

familiares ribeirinhos do Espinharas desde a fundação daquelas comunidades almejavam 

barrar a água.  
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O capítulo seis mostrou a construção, apropriação, expansão, maturação e 

resultados do associativismo rural no seridó e dos ribeirinhos em SNN. O compromisso 

com o desenvolvimento local. 

No sétimo e último capítulo, verificou-se a veracidade ou não da hipótese. 

Descreveram-se os dados colhidos, compararam-se os anteriores com os atuais, detalhando 

o comportamento dos apoiadores externos e averiguando a amplitude do êxito da 

experiência em foco, comparando os fatores de êxito elencados por seis autores 

contemporâneos com a experiência focada. 

E, seguindo Souza (2006), reconheceu-se à existência dos princípios (gestão democrática 

com melhoria de vida, especialmente, material para amplos segmentos populacionais) e de 

resultados positivos, nas associações. 
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2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Esta dissertação resultou de uma pesquisa de campo sobre as experiências 

populares associativistas dos agricultores familiares de Serra Negra do Norte (SNN), 

município do Seridó norteriograndense. A diligente busca foi precedida de uma revisão 

bibliográfica que se mostrou fundamental na construção dos conceitos e definições sobre o 

associativismo, e iluminou a escolha de algum elemento de avaliação de políticas públicas 

e as questões sobre o êxito das mesmas, direcionando o foco avaliativo e toda a pesquisa 

propriamente dita. 

Experiências populares desenvolvem-se por conjunto de pessoas que exercitam 

habilidades, por tentativa e erro, buscando alternativas que promovam sua sobrevivência. 

Quando estas são associativas, em termos gerais, reúnem pessoas e levam adiante 

atividades sociais organizadas, proporcionando melhores condições à capacitação e gestão 

dos próprios negócios, “bem como o desenvolvimento do senso político e crítico para 

enfrentar os mecanismos da sociedade capitalista” (ROSSI; MARTINS, 2005, p.5). 

Se estas experiências têm resultados positivos, como disse Coraggio (1999), é de 

suma importância registrá-las, porque, segundo ele, há um amplo espaço para o 

desenvolvimento de uma economia popular em coexistência com o setor capitalista e, 

apesar desta não existir, pode ser criada. Segundo este autor, o principal recurso para que 

isto aconteça é o investimento no desenvolvimento de pessoas e o acúmulo de suas 

histórias de experiências exitosas de auto-organizações, estes podem colaborar com a 

superação do imediatismo e da fragmentação econômica e social.  

Além disto, na visão de Santos e Rodríguez (2002), este momento é oportuno para 

este tipo de pesquisa porque o fracasso das economias centralizadas e a ascensão do 

neoliberalismo despertaram um novo olhar sobre as associações de trabalhadores e muitos 

caminhos foram estimulados à criação de alternativas de produção emancipadoras. 

Experiências chamadas exitosas, frequentemente, são construídas por inúmeros 

erros e acertos até proporcionarem resultados exitosos. Assim, estudá-las não significa 

invalidar contribuições das falhas e fracassos e sim apresentar a superação dos memos.  

Por outro lado, em relação às políticas públicas rurais, há muito tempo os 

estudiosos consideram as importantes contribuições do estudo das situações em que os 

erros comprometeram o êxito dos projetos, e, consequentemente, privilegiaram o 
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desenvolvimento de trabalhos neste sentido. Assim, neste setor os estudos sobre o êxito 

ficaram em desvantagem, isto é, em menor número. 

Refletindo-se sobre este aspecto, e não desconsiderando a importância do estudo 

dos erros e fracassos, porque experiências populares rurais tornam-se exitosas superando 

erros e dificuldades, optou-se por um trabalho que ampliasse o número de avaliações e 

registros destas experiências. 

Em relação a este segmento, os resultados das avaliações do Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) feitas no Rio Grande do Norte 

(RN), consideraram alguns projetos como exitosos enquanto outros não foram sequer 

implantados, suscitando algumas indagações. Uma delas é: por que projetos similares, 

desenvolvidos na mesma região, apresentaram resultados extremamente diferenciados.  

Quanto à escolha do objeto, buscou-se projetos reconhecidos como exitosos pelo 

poder público municipal e estadual, por organizações governamentais, organizações não 

governamentais (ONGs) e até por organizações multilaterais de financiamentos, para 

responder indagações feitas a “boca pequena” sobre a qualidade do sucesso dos mesmos. 

Estes se localizam em Serra Negra do Norte (SNN), município inserido no Seridó do Rio 

Grande do Norte (RN) - região cujos resultados dos projetos são considerados 

qualitativamente diferenciados – e são de barragens e foram construídos por associações 

rurais. 

Diante do exposto, questionou-se: existe êxito nas experiências populares dos 

ribeirinhos de SNN? Desdobrando-se em: que êxito é este, a quem ele beneficiou e 

beneficia? Este é reconhecido pelas instituições envolvidas no processo, inclusive 

associações? Que tipos de ganhos foram identificados nestas comunidades? E, sobre as 

associações, houve continuidade legal? Estão fortalecidas? Os princípios associativistas 

foram disseminados e assimilados? Ampliou-se o número de associados? E, o número de 

projetos expandiu-se? E, quanto aos apoiadores da experiência: quem foram? Os mesmos 

continuam apoiando, como? Foram privilegiados de alguma forma com a realização dos 

projetos? Quais eram e quais são os interesses que os impulsionaram a este apoio? Em 

algum momento os apoiadores entravaram o processo? Estas perguntas pretenderam 

verificar a veracidade da hipótese de que a conjugação entre o associativismo rural e o 

apoio externo estimula e impulsiona para o êxito.  
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Visando estes aspectos optou-se por um conceito mais ampliado de política pública, 

que tradicionalmente abrange ações governamentais, mas, neste caso preservou-se o 

caráter público e voltou-se, também, as não-governamentais. 

Para avaliar esta política, adaptaram-se alguns elementos da literatura de políticas 

públicas e escolheu-se dar um tratamento longo às cooperativas, para aplicar um 

instrumento que respeitasse as peculiaridades locais e foram estudadas diversas formas 

avaliativas, priorizando-se as expostas no  próximo tópico. 

 

 

2.1 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

O consenso a respeito deste tipo de avaliação é insuficiente para conceituá-la sem 

gerar dúvidas, portanto, tratando-se de avaliações de políticas públicas é indispensável 

posicionar-se para ser bem compreendido. A pesquisa, aqui tratada, teve como objeto uma 

política pública, a qual foi conceituada como: intervenção na realidade social, não se 

restringindo, apenas, “a políticas estatais ou de governo, podendo abarcar, por exemplo, 

políticas de organizações privadas ou não-governamentais de quaisquer tipos, sempre e 

quando preservado o caráter público” (DRAIBE, 2001; p.17). Assim, ações de 

organizações sociais como as associações agricultores familiares e, outras, não 

governamentais que de alguma forma repercutiram na esfera pública da sociedade, se 

constituem política pública. 

Os registros históricos sobre avaliações de políticas públicas lembram que nos anos 

1960, a administração Johnson, nos Estados Unidos da América, implementou programas 

de combate à pobreza e expandiu o método avaliativo “a priori”. Em 1980, surgiu uma 

vasta literatura americana neste sentido, com diversificados métodos avaliativos elaborados 

em função da natureza do objeto examinado e dos objetivos e intenções privilegiadas pelos 

analistas. Concomitantemente, expandiram-se no Brasil estudos e diagnósticos avaliativos, 

contudo, foram incipientes no período (CASTRO, 1989). 
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Entre estes registros, um importante estudo que buscou contribuir com o 

preenchimento da avaliação das políticas públicas brasileiras é o de Figueiredo e 

Figueiredo (1986), que criticou os cientistas políticos que, de um modo geral, por muitos 

anos avaliaram políticas públicas, privilegiando a avaliação política - avalia princípios e 

valores, adotando uma idéia de neutralidade e por não fazer grandes questionamentos. Por 

outro lado, evidenciou o mérito da avaliação de políticas - usada para mensurar políticas 

setoriais, usando métodos analíticos e experimentais para aferir o sucesso - resultados 

positivos ou negativos; e, a efetividade, que pode ser: objetiva: mudanças quantitativas 

entre o antes e o depois; subjetiva: nível de bem-estar social pela percepção da população 

alvo; e substantiva: mudanças qualitativas nas condições de vida da população alvo.  

Souza (2006) ressaltou que, os cientistas, ao estudarem optavam por um tipo de 

avaliação e descartavam o outro, deixando de explicitar os dois ângulos que podem ser 

abarcados pelos processos avaliativos e, desta forma, impedindo que a avaliação fosse 

ampliada. Nos países menos desenvolvidos, esta situação agravou-se, porque por muito 

tempo, os cientistas focaram o mau desempenho e ao se direcionarem ao estudo do êxito 

tenderam a uma metodologia comparativa de superioridade, com parâmetros de 

mecanismos e de mercados dos países desenvolvidos, inclusive, utilizando suas idéias e 

métodos para solucionar os problemas. Autores como Figueiredo e Figueiredo (1986) e 

Tendler (1998), advertiram quanto ao equívoco destas metodologias superlativas, mas 

ratificaram a importância de avaliar pelo foco do êxito das políticas. Entretanto, ressaltou-

se, a importância do estudo das falhas e fracassos para o aprendizado, advertindo que não 

devem ser ignorados. 

Para efeito do trabalho aqui desenvolvido, alguns elementos das avaliações 

políticas e de políticas serão acionados. A começar por rudimentos da avaliação de 

impacto. 

Para cada pesquisa há um tipo e natureza de avaliação contidos em um complexo 

leque de alternativas com muitas dimensões, momentos e etapas políticas. Aqui foram 

mencionados resumidamente os tipos mais comuns e importantes para esta avaliação. 
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2.1.1 Avaliação de processo 

 

 

A avaliação de processo afere a eficácia e monitora o sistema que responde pela 

produção do resultado proposto previamente, por intermédio de três subtipos de avaliação: 

1. de metas ou resultados/eficácia objetiva (que compara a distância entre metas e 

propostas, para verificar se estão no limite de tolerância). 2. de meios de implementação, 

calcula a eficácia que pode ser moral/eficácia administrativa e contábil ou 

instrumental/eficácia funcional, segundo suas intenções avaliativas e se for; instrumental e, 

práticas prejudiciais (usa as duas eficácias, mas, estimula a intenção instrumental). 3. de 

custo/benefício, mede a integração entre o menor custo e o maior benefício, esta idéia 

econômica redimensiona o conceito de eficiência - quando passa da avaliação de empresas 

para a de políticas e política. Porque as duas últimas avaliações têm custos complexos 

(econômicos, financeiros, sociais e políticos). Além disto, os critérios de eficiência devem 

abranger o nível de satisfação da população, no mínimo da população alvo 

(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).  

 

 

2.1.2 Avaliação de Impacto 

 

 

Neste caso, Draibe (2001) defendeu que os impactos fazem referência a 

transformações efetivas provocadas na realidade de uma sociedade, sobre a qual houve 

uma intervenção política. Através dela, instituiu-se uma visão análoga de causa e efeito 

entre a política e as transformações das condições sociais da população alvo 

(FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986). Com este pensamento, igualou impactos e 

resultados. Estes últimos (no sentido amplo) abrangem coisas diversas e Draibe (2001) 

subdividiu-os em três tipos: 1. desempenho ou resultado, no sentido exato da palavra; 2. 

impactos, medem mudanças planejadas ou resultados duradouros, da experiência em locu; 

e, 3. efeitos, que afetaram o meio social e/ou institucional do contexto focado.  
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Mas, além dos impactos planejados ou esperados, segundo Pochmann (2003) 

existem outros impactos, que podem ser chamados de indiretos. São alterações pretendidas 

ou não, que se ampliam além do grupo alvo e podem causar efeitos sociais: aos que se 

mobilizaram na  implementação, interessados ou desinteressados da comunidade local; ou, 

efeitos institucionais – a ONGs ou organizações governamentais necessárias à 

implementação, como assinalou Draibe (2001). Mensurar os referidos impactos é muito 

complexo, porque, no caso da intervenção municipal pode privilegiar os mesmos critérios 

em diversas frentes e no plano local, há múltiplas intervenções. No entanto, é inegável a 

existência de impactos inesperados em regiões atingidas pelos programas sociais e devem 

ser observados, porque, o legado deixado pelos impactos tende a ser defendido pela “força 

daquele que um dia foi beneficiado com a garantia de exercer seu direito e que lutará para 

que a próxima geração também o tenha” (POCHMANN, 2003, p.256).  

A avaliação de impacto deve ser realizada após a finalização da política, programa 

ou projeto e devem ser considerados os fatos passados para estudar seu funcionamento– 

alcance de metas e efeitos secundários (previstos e não previstos) – e descobrir suas causas 

(COHEN; FRANCO, 1993). A avaliação de impacto social, apesar das dificuldades, pode 

ser capaz de mensurar as mudanças do antes e do depois da execução do programa 

segundo a decorrência da natureza do impacto, através de três dimensões: objetiva, em 

mudanças quantitativas entre o antes e o depois; subjetiva, na percepção da população; e, 

substantiva, nas mudanças qualitativas nas condições sociais da vida da população alvo.  

Os métodos analíticos experimentais são capazes de mensurar mudanças para as 

três dimensões da efetividade objetiva, subjetiva e substantiva, que formam desenhos 

“quasi-experimentais”. Estas dimensões apresentam variáveis ambientais atuando no ciclo 

completo de implementação de uma dada política, não é possível controlá-las, por isto não 

formam o que é chamado na literatura de desenho experimental. E, considerando a 

natureza do impacto que a política pública implementada pode causar seus resultados não 

são excludentes nas três dimensões da efetividade. Assim, podem estabelecer seis tipos de 

impactos: 1. esperado e alcançado; 2. não esperado positivo; 3. positivo em curto prazo, 

mas negativo a médio e longo prazo; 4. condição social da população alvo melhorada, mas 

em médio prazo a categoria social alcançada piorou; 5. esperado e não alcançado, sem 

produção de outros; 6. não esperado e negativo (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).  
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O uso destes instrumentos, também, foi justificado por Pochmann (2003), ao 

explicar que a política pública está em constante readequação entre metas e resultados, 

justamente porque, seu campo não é preciso ou sua metodologia perfeita e seus fins não 

estão delimitados pelos objetivos dados e, conseqüentemente, não justificam os meios.  

Buscando tornar a avaliação de impacto acessível a pequenos projetos, como os que 

fizeram parte desta dissertação Roche (2002) reuniu em um único volume, um trabalho de 

três anos, dez estudos de caso e um grande número de experiências de ONGs. E, 

recomendou que as avaliações respondessem duas perguntas, “o que aconteceria se o 

projeto não existisse?” e “que mudança é considerada significativa... para quem e por 

quem?” (ROCHE, 2002, p.39). Sugeriu, ainda, que a “cadeia de impacto” e a análise do 

contexto no qual o projeto foi desenvolvido respondessem à primeira questão. A “cadeia de 

impacto” subdivide-se em: insumos; atividades; produtos; resultados ou efeitos; e, impacto, 

para distinguir os diferentes níveis de mudança, imperceptíveis aos membros das 

comunidades que não diferenciam os resultados dos impactos e o grau de influência do 

contexto sobre os projetos, que podem ser: positivas ou negativas, involuntárias ou 

inesperadas e mesmo quando manifestadas fora do grupo focalizado devem ser sopesadas. 

Em relação à segunda questão, sugeriu o uso da avaliação de impacto especialmente com 

uma dimensão subjetiva e, na medida do possível, substantiva, considerando todas as 

opiniões dos diferentes grupos de interesses para julgar o programa ou projeto como sendo 

um “sucesso” ou um “fracasso”. A mensuração ou avaliação das mudanças tem 

importância local e deve ser feita, porque mesmo que uma mudança não seja permanente 

pode ser significativa para a comunidade ou para a população alvo, porque áreas em 

situação de emergência, dificilmente têm “mudanças sustentadas ou duradouras” (ROCHE, 

2002, p.36).  

A revisão histórica sobre avaliação de impacto, remonta aos anos 1950, quando as 

agências de desenvolvimento realizavam estas avaliações de forma centralizada. Até a 

década de 60, faziam previsões sobre conseqüências ambientais, sociais e econômicas, 

visando promover o desenvolvimento econômico e a infra-estrutura e, com isto, 

impulsionar as chamadas, nações menos desenvolvidas aos patamares mais altos, 

estabelecidos pelas nações mais desenvolvidas. Com a incorporação de abordagens 

participativas a avaliação tomou outro rumo, contudo o planejamento continuou 

centralizado e enfatizando o desenvolvimento econômico. Até que, nos anos 1980, a 
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concepção de que a pobreza era provocada, principalmente, pela injustiça e pela 

desigualdade e a sua superação dependia da participação plena da população, os “de fora”, 

catalisando processos localmente instalados de empoderamento e desenvolvimento 

proporcionaram o surgimento de inovações metodológicas que transformaram os objetos 

da avaliação de impacto em sujeitos ativos. Mais recentemente, tornou-se paradigma a 

incorporação de opiniões e perspectivas locais nas estratégias de planejamento e 

desenvolvimento nacional (ROCHE, 2002).  

A explanação das avaliações de processo e de impacto foi importante, de acordo 

com Figueiredo e Figueiredo (1986), porque, pode ser dito que a tarefa de avaliar 

experiências populares consideradas de sucesso não se restringe à escolha de um tipo 

exclusivo de avaliação. É necessária a adoção de alguns elementos tanto da avaliação de 

processo, como da de impacto, para conectar sua lógica e objetivo, o tipo de pesquisa e de 

avaliação mais apropriados, o juízo crítico usado para classificar o sucesso e seu respectivo 

modelo de aferição. 

 

 

2.1.3 Avaliação compreensiva 

 

 

Castro (1989), ao descrever a pesquisa que coordenou para o Governo de São 

Paulo, ratificou Figueiredo e Figueiredo (1986) ao explanar os dois tipos de avaliação (de 

processo e de impacto) e acrescentou um terceiro tipo, que denominou avaliação 

compreensiva. Esta, tem procedimento analítico no qual examina ações governamentais já 

implementadas - com algum tipo de impacto - e combina a análise de processo e de 

impacto com os objetivos previamente definidos e a compreensão das suas causas. A 

mesma tem um ponto de vista temporal: retrospectivo - examina programas implementados 

no passado; prospectivo – considera hipoteticamente probabilidades futuras de 

desempenho; formativo – ocorre durante a implantação ou execução de um programa; e, 

integrativo – combina o antes e o depois da implementação da ação, observa o número de 

pessoas beneficiadas, o modo de gestão e os recursos alocados (CASTRO, 1989). 
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2.1.4 “Quasi-avaliação” 

 

 

O tipo de avaliação anterior é chamado por Browne e Wildavski (1983) de “quasi-

avaliação”, por avaliar políticas e programas em fase de implantação, limitando o objetivo 

do estudo a uma análise centrada entre o processo de implantação e seus resultados. 

Objetiva apontar o número de pessoas atendidas; a qualidade do atendimento; e, os valores 

ou princípios norteadores de sua política - que o tornam desejados ou não – na perspectiva 

da universalização da cidadania e da democratização do Estado.  

Outra classificação interessante da avaliação, é a de Cohen e Franco (1993, p.117), 

que subdivide-se em quatro funções temporais: 

 

 

1. Do momento em que se realiza e dos objetivos que persegue, podendo ser:  Ex-ante – 

tem por objetivo proporcionar “critérios racionais para uma decisão qualitativa crucial”...; 

ou, Ex-post - avalia projetos em andamento e concluídos, buscando obter elementos de 

apoio para a adoção de decisões “qualitativas”, que podem ser do tipo “sim” - deve ter 

continuidade e se foi finalizado pode ser usado novamente – e, do tipo “não“ - o projeto em 

andamento não deve ter continuidade e o finalizado não deve ser usado novamente. E, as 

“quantitativas” – classificadas pelo grau.  

 

2. De quem realiza a avaliação – diferenciando os avaliadores que participaram do  projeto 

dos que não participaram – das seguintes formas: interna – quando os avaliadores estão 

dentro da organização gestora, num processo de estratégia participativa e cada passo do 

projeto social (planejamento, programação, operação, e, inclusive, a avaliação do mesmo) 

depende da comunidade; externa – quando os avaliadores são pessoas alheias ao projeto – 

de universidades, ONGs,etc.; mista – quando combina os tipos de avaliação já 

mencionados com a  que vem a seguir; participativa – é utilizada em pequenos projetos, 

cuja resposta endógena do grupo pode condicionar  mudanças fixas.  
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3. Da escala dos projetos – observaram especificamente os pequenos projetos - 

considerando o número de pessoas afetadas e a magnitude dos recursos – subdividindo-a 

em: I - estratégia de avaliação –basicamente qualitativa e tem ênfase na compreensão do 

conjunto e dos casos individuais que o integram; II - lógica da avaliação – usa lógica 

indutiva (sem desagregar suas dimensões e componentes), julgando como um todo e 

procurando convergências nos valores, atitudes e comportamentos do grupo focal, para 

construir uma hipótese em que sejam incluídos; III - roteiro da avaliação – parte da 

realidade global, buscando entender os projetos, por intermédio das articulações que os 

indivíduos geram no tecido social do grupo ou da comunidade; IV - técnicas de análise – 

são qualitativas, podendo ser complementada pelas quantitativas; V - resultados da 

avaliação – têm perspectiva individual; VI - avaliadores –o avaliador está no próprio 

projeto, seguindo a lógica, o traçado e a s técnicas que derivam do mesmo e exigem 

interação permanente com os participantes do mesmo; e,  

 

4. Dos destinatários da avaliação – analisando, dentro da estrutura de poder, para qual 

escalão está sendo realizada a avaliação. Os autores, detendo–se à organização-agente, 

diferenciam três tipos de destinatários: 1. dirigentes superiores; 2. administradores; e 3. 

técnicos. 

 

 

Para avaliar as associações rurais de SNN, escolheu-se como referência de análise 

alguns elementos da “quasi-avaliação”, além do mais, usando a classificação de Cohen e 

Franco (1993) de pequenos projetos. Porque, neste caso, é melhor analisar os beneficiários 

para expandir a compreensão sobre o local e o conhecimento sobre as ações 

governamentais, apresentando a transparência do processo de implantação e seus 

resultados.  

Buscando entender a percepção dos agricultores familiares de SNN, procurou-se 

preparar entrevistas diretas que se adequassem às necessidades de verificação da hipótese, 

estas foram testadas no município de Cerro Cora, que é reconhecido por muitos como 

sendo parte do Seridó. Após ser testado, buscou-se colher os dados sociais relativos à 

população de agricultores familiares ribeirinhos do Espinharas, em Serra Negra do Norte, 
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os quais constituíram uma amostra não probabilística por acessibilidade, fundamentada por 

Vergara (2000). A área rural focada distribui-se ao longo do rio, com residências bem 

distantes umas das outras, ligadas por estradas de barro, sendo que nem todas as casas são 

acessíveis pelas estradas.  

A pesquisa (acertos locais com a EMATER e STR e aplicação das entrevistas 

diretas aos agricultores familiares) foi realizada, em grande parte, em suas próprias 

residências, escolhidos, pela facilidade de acesso. Para isto foram empregados seis dias, 

subdivididos em duas etapas diferentes, a primeira, em janeiro de 2007, período muito seco 

na região. E, a segunda, em julho do mesmo ano, quando as barragens estavam cheias de 

água. Esta opção e o número de entrevistas orientaram-se pelos recursos e tempo 

disponíveis para a mesma, que foi realizada com recursos próprios. A amostra não foi 

aleatória e o número pouco representativo, entretanto, considerou-se a sua importância e 

foram apresentados de forma ilustrativa. 

As comunidades visitadas para realizar estas entrevistas foram: de Curral 

Queimado (Curral Queimado); de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade 

Conceição (Conceição); de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Pitombeira 

(Pitombeira); e, a chamada Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Arapuá 

(Arapuá), posteriormente denominada Associação comunitária dos sítios Arapuá e Vapor; 

e, do Frutuoso. (associação originada na comunidade e associação do Arapuá); da Barra de 

São Pedro (Barra de São Pedro); dos Torrões (Torrões); da Rolinha (Rolinha); e, da Boa 

Vista (Boa Vista).  

Por outro lado, foram entrevistados (perguntas abertas) dez representantes de 

instituições envolvidas, dos quais oito participaram ativamente do processo associativista 

focado. E, dois participaram de pesquisas avaliativas de projetos desenvolvidos pelos 

agricultores familiares de todo o estado desde os anos 1990 até o momento no qual se 

realizou este trabalho e, inclusive, as avaliações abrangeram o município de SNN. Um 

deles é Professor, Doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista 

nas questões rurais do RN e participou das referidas avaliações como consultor. O outro é 

um dos representantes do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA)1, um organismo especializado em agricultura do Sistema Interamericano, criado 

                                                 
1 Maiores informações em: http://www.iica.org.br/index_InfoInstitucional_Apresentacao.htm 
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por resolução do Conselho Diretor da União Pan-Americana em outubro de 1942, que 

coordena avaliações em diversos países do mundo.  

No período de realização das entrevistas intentou-se entrevistar críticos e opositores 

ao processo, surgiram apenas alguns, que ou não foram localizados ou se esquivaram de 

participar até esgotar-se o tempo para concluir o trabalho. 

Buscaram-se, também, os dez livros de atas das associações, para analisá-los, mas, 

o acesso só foi possível a sete. Todos levados para o STR/SNN, onde contou-se vinte atas 

escritas em trinta e seis (36) folhas e comparou-se com o volume de folhas preenchidas, em 

cada um dos sete livros. E, pelo volume, projetou-se uma média de vinte e cinco atas por 

livro, multiplicando por dez, isto é o número de associações que são objeto deste estudo, 

chegou-se a um total de duzentos e cinqüenta atas. Assim, escolheu-se uma amostra, não 

aleatória, - de aproximadamente, 15%, isto é, trinta e oito atas. Estas, foram escolhidas do 

início, do meio e do fim de cada livro (no mínimo três). Dos livros com maior número de 

atas foi retirada uma amostra maior.  

Para com este material, trabalhar a diversidade das variáveis do objeto - dados 

qualitativos e quantitativos. 

Antes, serão introduzidos alguns elementos sobre economia solidária, êxito e 

experiências associativistas, visando situar as associações de trabalhadores rurais de Serra 

Negra do Norte. 

 

 

3. ECONOMIA SOLIDÁRIA E ÊXITO 

 

 

Discutindo o associativismo no início do século XXI, é inadmissível ignorar a 

economia, chamada solidária, quanto ao êxito, pode-se dizer que há um conhecimento 

sobre o fracasso das políticas públicas, mas avaliações que verificam profundamente e 

detalham o êxito, não esgotaram as informações necessárias (SOUZA, 2006). Alguns 

autores como, Tendler (1998), Figueiredo e Figueiredo (1986) e Santos e Rodriguez (2002) 
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e Coraggio (1999) evidenciaram a importância de desenvolverem-se estudos com o 

enfoque do êxito, contudo, não há consenso a este respeito. 

 

 

3.1 ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

 

O termo economia remete automaticamente ao sistema capitalista, cujo modo de 

produção – fundamentado nos princípios do direito de propriedade individual aplicado ao 

capital e do direito à liberdade individual – é dominante, conseqüentemente, divide a 

sociedade em duas classes: os possuidores de capital e os vendedores da força de trabalho. 

Nesta sociedade, os primeiros são vencedores, acumulam vantagens para competições 

futuras e os últimos são alvos de preconceito e de discriminação.  

Na empresa capitalista prevalecem o poder e o interesse dos acionistas. Aplica-se a 

heterogestão, administração hierárquica constituída por níveis sucessivos de autoridade, 

entre os quais, as informações fluem dos que estão abaixo, hierarquicamente, para os que 

estão acima. A cada nível galgado, comumente, encontra-se maior noção sobre a empresa, 

contudo, no nível mais alto o conhecimento não é total, devido à competição entre os 

setores e grupos intermediários, entre os quais há forte rivalidade. Os lucros - excedentes 

anuais – dividem-se em duas parcelas: a primeira é apropriada pelos acionistas, conforme a 

distribuição da assembléia dos mesmos (quase sempre constituída por um pequeno grupo 

de capitalistas, nomeados “grupo controlador”), cujo voto individual, em regra geral, tem 

peso proporcional ao número de ações que possui; e, a segunda, é reservada para fundos de 

investimentos. Os empregados recebem salários escalonados por carreiras – os dirigentes 

recebem ordenados muito superiores aos dos outros trabalhadores, além de prêmios se as 

metas forem atingidas. Assim, são fortalecidas a competição e a polarização entre 

ganhadores e perdedores, produzindo sociedades profundamente desiguais. Em relação à 

solidariedade, praticam um solidarismo filantrópico, doador de riquezas, ou melhor, 

esmolas para os pobres, para mantê-los minimamente, sem buscar soluções definitivas que 

conduzam a uma melhor qualidade de vida (SINGER, 2000). 
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A economia solidária é bem diferente da economia capitalista, representa uma 

sociedade mais igualitária e solidária e menos competitiva. Sua atuação respeita princípios 

básicos de propriedade coletiva ou associada do capital e o direito a propriedade 

individual. Seus princípios baseiam-se nos princípios cooperativistas e associativistas2. 

Portanto, também, colabora com a construção da consciência da classe trabalhadora, 

fomentando a cidadania (ROCHA, 2002). E, para alguns autores como Singer (2000) é 

uma invenção com uma metodologia de continuidade dos trabalhadores lutando contra as 

agruras do sistema capitalista, que pode ser uma opção criativa ao enfrentamento das 

dificuldades impostas aos trabalhadores pelo sistema capitalista. 

Originou-se na Grã-Bretanha no período de difusão das máquinas e organização da 

produção fabril e como reação ao empobrecimento dos artesãos e crítica operária e 

socialista ao capitalismo. Diante da exploração do trabalho nas fábricas, elevou-se o índice 

de mortalidade e morbidade dos trabalhadores (adultos e crianças), impedindo o aumento 

de produtividade. Alguns industriais esclarecidos perceberam este paradoxo e propuseram 

leis de proteção aos trabalhadores. Entre eles Owen, proprietário de um complexo têxtil. 

Nos primeiros anos do século XIX, proibiu o emprego de crianças na sua instituição e 

passou a construir escolas para elas. O industrial, por um lado, aumentou o gasto com a 

folha de pagamentos e, por outro, aumentou a produtividade e, conseqüentemente, os 

lucros, respeito, admiração e fama de filantropo, atraindo visitantes do mundo inteiro Nas 

primeiras décadas de 1800, findava a Revolução Francesa e a Grã-Bretanha entrou em 

profunda depressão, pela falta de trabalho que havia sido dinamizado no período de guerra. 

Diante disto, Owen propôs ao governo britânico reverter os fundos de sustentos, dados aos 

pobres (que estavam se multiplicando) em compras de terras e construção de Aldeias 

Cooperativas, para expandirem a criação de riquezas, permitindo a rápida recuperação do 

valor investido, mas, o Governo britânico não aceitou sua proposta. 

A primeira cooperativa owenista foi criada em Londres e publicou o primeiro jornal 

cooperativo o The Economist e a primeira Aldeia Cooperativa surgiu nos Estados Unidos 

da América (EUA) no estado de Indiana. A ascensão do cooperativismo owenista foi 

assumida    pelo  crescente  movimento sindical    e   cooperativo    da  classe  trabalhadora,  

 

                                                 
2 Princípios associativistas e cooperativistas são citados no capítulo 3. 
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vinculando diretamente as cooperativas com as lutas de classes. Um “curto mais 

inolvidável momento da história da Grã-Bretanha e também do cooperativismo, que vai 

deste modo, ainda imaturo, a pia batismal da revolução”, chamado mais tarde de 

“República Cooperativa” (SINGER, 2002 p. 33). Curto, porque, rapidamente os 

empregadores reagiram militando o lock-out (greve patronal) e, em muitas áreas, 

demitindo trabalhadores afiliados ao owenismo, sob declarada hostilidade do governo. 

Owen sintetizando o pensamento e a ação, foi um apoiador dos movimentos sociais e 

políticos da Grã-Bretanha., inspirando seus sucessores. 

Portanto, empresas que observam o regime de economia solidária não aceitam o 

alicerce do sistema capitalista, separação das posses dos meios de produção e trabalho. Sua 

célula mater foi à cooperativa de produção (onde se produz em terra coletiva), de consumo 

(proporciona máxima satisfação a baixo custo, só vende produtos aos seus sócios.), 

comercialização (produtores autônomos que fazem compras em comum) e de crédito 

(aplicam depósitos em empréstimos pessoais aos cooperados). Seus proprietários são os 

trabalhadores da mesma, membros plenos, que visam maximizar a qualidade e a 

quantidade do trabalho e dividir o excedente anual ou as sobras em partes iguais, deixando 

uma parte para o re-investimento. 

No Brasil, as experiências de economia solidária surgiram nos anos 1980, com 

reflexo dos movimentos sociais que eclodiram da recessão naquele período. Nos anos 1990 

introduziram-se Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP) em 

universidades brasileiras, que desenvolveram seus trabalhos de forma integrada, reunindo-

se trimestralmente – integradas a fundação UNITRABALHO, com mais de 80 

universidades filiadas; “Agências de Desenvolvimento Social (ADS)” pela Central Única 

dos Trabalhadores (CUT)”, mobilizando sindicatos em apoio à economia solidária e busca 

a criação de uma rede nacional de crédito solitário; “Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST)”, considerando o cooperativismo popular uma possibilidade de inserir o 

trabalhador do campo no mercado. Clama-se na atualidade e divulga-se pelos meios de 

comunicação, por uma possibilidade de desenvolvimento que reverta à condição dos 

trabalhadores inseridos no contexto do capitalismo neoliberal. (ROCHA,2002). 

Mais recentemente, os estudos acadêmicos estão se aproximando da sociedade e 

focalizando organizações solidárias populares (ROCHA, 2002). Alguns autores, como 

Singer (2002), entenderam-nas como uma estratégia que possibilita transformações nas 
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relações de trabalho e no sistema produtivo e distributivo. Porque, nas empresas de 

economia solidária, a assembléia de todos os sócios é a maior autoridade. Segundo ele, 

praticam a autogestão, cada trabalhador desempenhando o seu papel e preocupando-se, 

também, com toda a empresa, implica que nas pequenas empresas, todas as decisões 

importantes são tomadas em assembléias; e, nas grandes, há eleição de delegados para 

deliberar em nome de todos com eventuais assembléias gerais; de grandes dimensões, os 

gestores recebem ordens de “baixo para cima” e ordenam as demandas e informações de 

“cima para baixo”. Assim, para este autor, a economia solidária  pode impulsionar muitas 

organizações a serem bem sucedidas e obterem resultados positivos ou êxito, apesar dos 

obstáculos enfrentados.  

Nesta direção Souza (2006), observou que há diferentes visões sobre o êxito na 

literatura específica, estas serão detalhadas a seguir. 

 

 

3.2 ÊXITO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Talvez, pela falta de consenso a respeito da importância de serem desenvolvidos 

estudos com o enfoque do êxito, também, não há concordância em relação ao seu conceito. 

Referendando-se em diversos autores, Souza (2006) apresentou do ponto de vista 

mais geral, as seguintes concepções com seus respectivos enfoques:  

 

 

1. política pública - na maioria das vezes recebe atribuições muito ampliadas na 

literatura, que o identifica, como efetividade (SOUZA, 2006); 

 

2. institucional – ocorre quando há atendimento estável e constante das demandas da 

maior parte da população e civismo. Segundo Putnam (2000), estes elementos estão 

diretamente relacionados ao “capital social” (horizontalização, isto é, crescimento e 
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amadurecimento das relações de confiança, solidariedade, participação cívica e 

organização da sociedade – associações, cooperativas, clubes sociais etc). E, na 

visão de Tendler (1998), estão relacionados a uma conduta eficiente, ética e legal 

do serviço público, que busca o bem comum da população;  

 

3. empresarial e organizacional – está mais voltado para a empresa, depende da 

reputação, confiança – honradez, credibilidade e benevolência - e experiência 

prévia dos sócios (VALENTÍN; SANCHES; MARTINS, 2003).  

 

4. de experiências populares, principalmente, as associativistas e organizativas de 

economia não capitalistas, cujos bons resultados dependem de princípios e valores, 

como igualdade (todos são valorizados e equiparados nas decisões, participações e 

distribuição do produto), solidariedade (interesses e obrigações na produção ou 

comercialização, interdependentes) e proteção do meio ambiente (processo 

produtivo adaptado aos imperativos ecológicos). No caso do associativismo, devem 

seguir os princípios cooperativistas explanados anteriormente: “portas abertas”; 

controle democrático; autonomia em relação a qualquer organização; cooperação 

entre cooperativas; participação econômica igualitária (na colaboração e 

distribuição de proveitos); compromisso com a educação dos cooperativados; e, 

com o desenvolvimento local. Estes princípios e valores podem proporcionar 

“incentivo econômico e moral para os trabalhadores”; redução dos custos (menor 

vigilância na produção e melhor aproveitamento); “adequação ao mercado 

mundial”. 

 

 

Para autores como Guevara (2004), existem posições ideológicas para o conceito de 

êxito e dependem de um contexto e de determinadas condições. Elas devem ser 

explicitadas - quem o observa, em que sentido ou parcela da realidade, até aonde alcançará 

a abordagem – considerando o conceito amplo de êxito - como idéia de expansão e 

continuidade de uma ação inovadora em novos campos de atividade, sustentável e com 
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lucros. Por este motivo, sugere-se que a sua construção teórica seja vinculada a estudos 

empíricos, assim como, os elaborados no sul de Santander.  

É relevante evidenciar a visão sobre o mesmo em relação às organizações 

populares, focadas neste trabalho. 

 

 

3.3 ÊXITO NAS ORGANIZAÇÕES POPULARES 

 

 

As organizações populares são formadas por um conjunto de pessoas que se 

associam, em termos gerais, para levar adiante atividades ou resolver problemas em 

comum (ROSSI; MARTINS, 2006).  

Nas experiências populares, o reconhecimento do êxito, resultado positivo, bom 

desempenho, pressupõe, de acordo com Souza (2006), no mínimo uma gestão democrática 

com melhoria de vida, especialmente material, para amplos segmentos populacionais.  

Para Guevara (2004), o êxito das experiências populares depende das inovações 

aplicadas, após a sua organização. O modelo cooperativo por si só é uma inovação, porque, 

desde o ponto de vista teórico conhece e assume as necessidades dos seus associados, 

adequando a organização conforme as suas solicitações. Esta nova forma democrática e 

participativa de administrar o poder e organizar o talento humano, onde os associados, 

independente do nível social são o centro da organização e sua criatividade individual é 

estimulada pelo caráter consensual da tomada de decisões, conjuga a organização 

administrativa empresarial - que pressupõe lucro - com a social - que pressupõe 

solidariedade.  

Segundo Guevara (2004), o êxito em modelos cooperativos inicia-se a partir de: 1. 

comunidades rurais ou bases sociais que compreendem a situação e a necessidade de 

enfrentar o status quo que conduz a manutenção de situações de desigualdade e injustiça 

para conquistar melhores condições de vida e seus dirigentes entendem a natureza do 

problema e a maneira como podem superá-lo, tendo motivações não somente materiais 

para prosseguir trabalhando de forma associativista; 2. disseminação do conhecimento 
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prático exitoso às comunidades, como: dependência da ação dos agentes, definições das 

regras do jogo e dos mecanismos eficazes para a resolução de conflitos; 3. um grupo 

impulsionador da ação coletiva – podendo ser denominado, núcleo básico, constituído por 

diretores e gerência – este se considera correspondente a um empresariado político, que 

origina a ação política (podem ser funcionários de um governo reformista); 4. confiança 

social fundamentando a ação a ser desenvolvida - observação relevante no contexto 

campesino e rural, porque a confiança atua como um reflexo da permanência desta 

sociedade e de sua economia; 5. interdependência social – que explica a decisão individual 

à cooperação sem complexas explicações e razões sociais em problemas de ação coletiva. 

Extraindo um pouco mais deste autor, é possível refletir que: se o cooperativismo, 

por si só, é uma inovação e se, como já foi visto, é uma empresa de conduta associativista, 

organizações associativas, também, podem ser consideradas, por si só, inovações que 

colaboram com a eclosão do êxito. Com esta visão, fez-se uma revisão dos estudos de 

comunidades rurais, cuja prática associativista é considerada por muitos como exitosa. 

Assim, optou-se, majoritariamente, por estudos cooperativistas considerados exitosos. 

 

 

3.3.1 Mondragón, excelente referência do êxito associativista 

 

 

No associativismo, ao falar em êxito remete-se, a cidade de Mondragón (meu 

dragão em português), situada no país Basco – localizado uma parte da Espanha e a outra 

na França. Onde, embora não seja um caso de êxito rural, abriga-se um dos mais 

importantes exemplos de êxito associativista. A síntese do histórico de Mondragón, 

segundo Singer (2000), no próximo capítulo, onde ficou demonstrado que o 

desenvolvimento daquela experiência valorizou, principalmente, a educação 

(profissionalização com ideologia) e seus resultados. E, que praticas como as do “tiqueteu” 

(busca da colaboração dos outros onde quer que as pessoas se reúnam para conversar – 

apresentando projetos e pedindo dinheiro emprestado para implementá-los), solucionaram 

problemas de insuficiência financeira. E, ainda, que a insistência do padre Arismende de 

manter a experiência atendendo os princípios cooperativistas, desde a primeira cooperativa 
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a ULGOR (Sigla formada pelas iniciais dos nomes dos cinco pioneiros fundadores da 

primeira cooperativa industrial dos trabalhadores em Mondragón), depois, usando a 

estratégias de cissiparidade – bipartição – formando a ULARCO (União da ULGOR, com 

a Arrasate e a Copreci), elaborando a Cooperativa Mista ou Híbrida, conduziu a invenção 

do que pode ser chamado, segundo Singer (2000) de planejamento estratégico participativo 

ao mesmo tempo, moderno e participativo.  

E mesmo sem vínculos diretos tem influenciado muitas organizações. Como 

exemplo, em 1983 no sul do Brasil, especificamente em Porto Alegre, trabalhadores da 

empresa “Fogões Waligue”, esforçaram-se para ficar com a empresa, mesmo estando 

falida. Estes, através de estudos teóricos, escolheram a ULGOR como modelo e 

(re)inventaram um cooperativismo industrial, porque no Brasil ele não existia. O modelo 

inventado por estes trabalhadores não soluciona problemas de massas, porque as 

cooperativas são pequenas e, também, é importante considerar que no Brasil a atuação do 

Estado é mínima, quase inexistente, e que o governo não intervém nos problemas 

conjunturais subvencionando ou emprestando, tornando-as muito vulneráveis em períodos 

de recessão.  

Tendo sintetizado a economia solidária, será apresentada uma experiência exitosa 

ocorrida no Nordeste. 

 

 

3.3.2 Valente, referência de êxito rural no Semi-árido brasileiro. 

 

 

Como referência de êxito no Brasil escolheu-se uma experiência da cidade de 

Valente, localizada no sertão baiano, inserida em uma região, composta por muitos 

latifúndios e com insuficiência de políticas públicas. Historicamente, marcada por um 

quadro de extrema pobreza e seca e com altos índices de indigência (quase, 75% moram 
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em áreas rurais), analfabetismo (ultrapassa 60% em áreas rurais) e, conseqüentemente, 

migratórios. A economia local era dinamizada pelo binômio gado/sisal3. 

Inicialmente, segundo Almeida (2000), o sisal era mobilizado, prioritariamente, por 

grandes proprietários, com participação menor entre os pequenos. Hoje, a pecuária é mais 

importante para os primeiros e o sisal para os últimos. 

Neste contexto, nos anos 1980, criou-se a Associação dos Pequenos Agricultores 

(APAEB). Assessorada no processo de constituição pelo Movimento de Organização 

Comunitária (MOC), movimento democrático voltado a organização de grupos populares. 

A associação foi, inicialmente, sustentada politicamente pela Igreja Católica e, 

posteriormente, por várias igrejas e segmentos da sociedade. É importante dizer que, 

APAEB é uma sigla usada em diversos municípios baianos, mas, neste caso será tratado a 

APAEB do município de Valente e sua atuação em catorze municípios: Araci, Cansação, 

Campo Formoso, Ichu, Itiúba, Monte Santo, Nordestina, Pintadas, Queimadas, Santaluz, 

Serrinha, Retirolândia, São Domingos e Valente. Esta associação propôs-se a organizar os, 

chamados por eles, pequenos produtores rurais destes municípios; a valorizarem a 

produção dos mesmos; e, tornar-lhes acessível os produtos de primeira necessidade. Sua 

ação visava melhorar a qualidade de vida presente e futura dos agricultores familiares, 

como um todo. 

A APAEB está organizada em diversas instâncias (conselho administrativo, 

assembléia   geral,   diretoria   executiva,  conselho  fiscal  e  administrativo),  sendo  que  a  

assembléia geral é a principal e tem quatro departamentos: agropecuário, comercial, 

educativo e industrial, cada um com autonomia para desenvolver seu trabalho. No plano 

político, buscou fortalecer a cidadania dos associados e no econômico, gerar emprego e 

renda.  

Seus projetos só foram possíveis por receber apoio de diversas instituições, entre 

eles, os mais importantes foram: 

 

 

                                                 
3  Sisal: fibra extraída do agave com longo ciclo vegetativo, cujo cultivo atendia demandas externas dos 

produtos confeccionados – tapetes e cortinas.  
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1. Batedeira (usina de beneficiamento de sisal). Esta estabeleceu contrato 

com a indústria estadual e internacional e atingiu o objetivo de 

desmantelar a rede de atravessadores, garantindo melhores preços (+ 

40%) na comercialização do sisal. E, provocou o regresso de 

trabalhadores migrantes. No nos últimos anos da década de 1990 

beneficiou e comercializou, quase, 4,4% da produção nacional, 

considerando que o o maior produtor é o Brasil (no período em que esta 

pesquisa foi desenvolvida) e exportador da fibra sisal do mundo, 

atingindo altos níveis; 

 

2. Usina de pasteurização e empacotamento de leite ovino/caprino; 

 

3. Cooperativa de crédito (COOPERE), uma cooperativa juridicamente 

autônoma da APAEB e filiada ao Banco Cooperativo do Brasil S.A. 

(BANCOOB). Funciona como um banco, praticando juros baixos (quase 

50% menores que os bancos comerciais). Tem 1340 sócios produtores 

rurais; 

 

4. Escola Agrícola Familiar, apoiada pela prefeitura de Valente e por ONGs 

foi articulada a rede de Escolas Alternativas de Famílias Agrícolas do 

Semi –Árido (composta por sete escolas no final dos anos 1990). Tem 

alojamentos masculino e feminino, refeitório, computadores e sala de 

recreação. Além do ensino básico (5ª a 8ª série) ministra atividades com 

animais, plantio de alimentos; cultivo de plantas medicinais; ensino 

técnico adaptado à região e desenvolve experiências associativistas e 

cooperativistas e valoriza a cultura local. Uma semana, os alunos 

permanecem estudando em tempo integral, na outra vão para casa 

desenvolver tarefas escolares e repassar os ensinamentos para os pais; 
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5. Fábrica de tapetes, financiada pelo Banco do Nordeste (BNB) e Banco 

do Brasil (BB), cujo objetivo é valorizar a lavoura de sisal e agregar 

valor ao produto. Em 1997 conquistou parcerias com a Bélgica e a 

Holanda, viabilizando a comercialização e as exportações. Em 1998, 

empregava 311 pessoas, respeitando todos os direitos trabalhistas;  

 

6. Terminal da cidadania, apoiado pela Igreja Católica e pela Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). Em fase de estruturação no período em que 

foi descrito, estava previsto funcionar em conjunto com outras entidades 

civis, como um instrumento de comunicação (fez pedido de concessão de 

uma rádio e de uma TV. A programação estaria conveniada a fundação 

Roquete Pinto). 

 

 

Almeida (2000) procurou demonstrar que a APAEB proporcionou mais empregos 

que a prefeitura, pagando salários em dia; fez ciência e envolveu-se em praticamente com 

todas as ações políticas pró-cidadania da região. 

Diante do êxito das experiências populares, representado, pelas cooperativas 

desenvolvidas na cidade industrial de Mondragón na Espanha e pela Associação de 

Pequenos Trabalhadores Rurais do município de Valente, no Nordeste Brasileiro, 

questionou-se: como medir o êxito das experiências observadas neste trabalho, 

desenvolvidas por trabalhadores rurais do sertão do Rio Grande do Norte? Porque 

comenta-se a boca pequena que são incipientes. 
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4. EXPERIÊNCIAS ASSOCIATIVAS 

 

 

No sentido genérico da palavra, associativismo significa modo coletivo de agir ou 

reuniões regulares de pessoas que buscam um consenso, para tratar de demandas comuns, 

cujos resultados são pautados por princípios éticos (ALBUQUERQUE, 2003). Alguns 

autores como Rossi e Martins (2005), afirmam que este tipo de organização é a forma mais 

adequada para tornar constante uma atividade social. E, tem consideráveis condições à 

capacitação e gestão dos próprios negócios, para desenvolver o senso político e crítico das 

comunidades, e prepará-las para o enfrentamento dos mecanismos da sociedade capitalista.  

A ampliação dos formatos e do número de associações exigiu o estabelecimento de 

padrões e critérios a serem observados. Às associações brasileiras contemporâneas, 

exigem-se critérios e burocracias estabelecidas pela Lei 6.015/73 da Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, incisos XVII a XXI.  

Os dados recolhidos, para esta dissertação, como explicado no segundo capítulo, 

originaram-se das associações de agricultores familiares de SNN. Estas foram 

estabelecidas, “de cima para baixo”. De acordo com Singer (2002), sociedades organizadas 

assim, tendem à falta de autonomia e autenticidade, dificultando o exercício da 

democracia.  

 

 

4.1 HISTÓRICO ASSOCIATIVISTA 

 

 

Registros do associativismo remontam à Itália medieval no início do século XII. 

Período em que, segundo Putnam (2000) e sua equipe de pesquisadores, aumentaram a 

desorganização e a violência no país, arruinando o império germânico ao Sul e o bizantino 

ao Norte.  
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No Sul, o colapso do governo central foi rápido e no Norte, as tentativas para 

restaurar o poder do governo central foram inúmeras. Nas duas regiões sobressaíram-se às 

forças locais e assumiram o poder dando início a dois regimes nitidamente distintos e 

inovadores, que vieram a ter amplas conseqüências sociais.  

No Sul, mercenários normandos - advindos do norte europeu - sediados na Sicília 

ao final do século XII, fundaram um adiantado regime sobre toda a Itália. Mantinham as 

estruturas políticas mais adiantadas do mundo cristão e eram vistos como o Estado mais 

rico, adiantado e organizado da Europa. Em 1231, promulgaram uma nova Constituição e 

plenos direitos feudais foram dados aos barões e as discussões em torno das deliberações 

do monarca foram reputadas uma afronta à pessoa do rei. Antecipando muitos princípios 

do Estado autocrático centralizado, posteriormente, propagado por toda a Europa. E, 

tolerava-se a prática de todas as religiões, permitindo-se, o desenvolvimento das artes, 

arquitetura e ciência. 

Em completa dessemelhança na Itália Setentrional e Central, em meio ao 

feudalismo, a sociedade não estava ligada com instituições públicas e baseava-se mais na 

participação horizontal, dando origem a um movimento no qual grupos de vizinhos se 

associavam voluntariamente jurando auxílio recíproco à segurança e outros interesses em 

comum, destes contratos sociais formaram-se as comunas que logo se multiplicaram. Por 

volta do século XII, eram encontradas na maioria das principais cidades e a partir daí 

surgiu uma forma de governo autônomo, chamado republicanismo comunal, cuja estrutura 

era mais liberal e igualitária. 

A grande participação popular nos negócios públicos fez com que a sociedade 

italiana fosse diferenciada da Europa do século XII ao XVI, por controlar as leis e as 

decisões que a governavam, com o seu próprio poder de persuasão.  

O aprofundamento da vida comunal deu origem às guildas que estabeleceram 

mútua assistência comunal e profissional. Este sentimento de solidariedade e igualdade 

impulsionou o surgimento de várias organizações: as vicinanze (associações comunitárias), 

populus (organizações paroquiais), confrarias (sociedades religiosas), consorterie 

(sociedades de segurança mútua), além das comunas e guildas. 

Neste contexto, o associativismo eclodiu e desenvolveu um papel tão importante 

que suplantou, inclusive, o da hierarquia religiosa, minimizando a autoridade eclesiástica, 

mas não com falta de religiosidade.  
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Os inevitáveis desentendimentos internos ou entre sociedades na vida das 

republicas comunais, exigiram a prática de convênios e contratos. Esta rotina suscitou 

grande número de intermediários especializados para lavrar, interpretar e fazer cumprir tais 

procedimentos e até um novo conjunto de princípios.  

Na Europa as situações embaraçosas da atuação coletiva eram resolvidas pelas 

próprias famílias, no mesmo período somente na Itália a coletividade estava organizada de 

tal maneira que havia excepcional confiança nos regulamentos e acordos escritos. Esta 

forma de atuação pode representar a singular contribuição das repúblicas comunais 

italianas, precursoras da metodologia de governar. 

Assim, desenvolveram-se dois diferentes sistemas de governo na Itália medieval. O 

do Sul, cujas decisões importantes eram verticais e a dependência dos vínculos feudais 

crescentes e o do Norte, com dependência decrescente e acordos primordiais – políticos, 

sociais e religiosos – horizontais. Até o século XII, os dois sistemas eram considerados 

similares, no sentido da prosperidade e eficiência de governo. No século XIII tornou-se 

notório o embaraço hierárquico do Sul, para solucionar problemas coletivos, enquanto 

evidenciou-se a superioridade do governo comunal no Norte, cujas decisões horizontais 

desenvolveram a vida comunitária, a estrutura social e  o sistema de governo de uma forma 

geral. 

Porém, por volta do século XIV, pestes, guerras e epidemias recorrentes 

enfraqueceram e desestabilizaram o governo comunal e quanto mais enfraquecido ficava, 

mais se promovia à família imperial e o seu soberano, que dissimuladamente, por um lado, 

prestigiava os governos comunais republicanos e seus ideais, e por outro, submetia-os. 

No século XVII a Itália foi (re)feudalizada e até o século XIX estava unificada. 

Nenhuma república comunal sobreviveu e a mais remota manifestação de sociabilidade 

organizada era rigidamente combatida, mesmo assim, a influência medieval ainda se 

manifestava na cultura e na estrutura social do Sul e do Norte. Após a unificação 

desenvolveram-se sociedades voluntárias de mútua assistência, independentes e 

financiadas, cujo cerne era ajuda mútua e seu objetivo visava colaborar na superação de 

dificuldades que ninguém poderia superar sozinho. Análogo ao das associações medievais 

criadas para enfrentar os principais riscos.  

Posteriormente, ainda segundo Putnam (2000) o associativismo espalhou-se por 

toda a Europa e Américas, tomando várias formas e atuando em muitas causas. 
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4.1.1 Tradição associativista e capital social 

 

 

Sobre a tradição associativista, pode-se dizer que deve ser examinada com atenção 

especial, porque as regiões cujas relações foram verticais, clientelistas, inibiram 

manifestações horizontais de solidariedade social e civismo e apresentaram resultados 

apáticos. No caso da Itália, no século XX, as regiões caracterizadas pela participação cívica 

e pelos bons resultados, seguiram - em quase todos os casos - as experiências deixadas no 

século XIX – de associações, confrarias e guildas – indicando que há poder na 

continuidade histórica para influenciar o bom desempenho. Isto porque, segundo autores 

como Putnam (2000), investiram no crescimento do capital social. 

Os fundamentos teóricos que conceituam o capital social não apontam para uma 

única direção. 

Para Putnam (2000), o capital social é um bem público que resulta de um sistema 

de reciprocidade e comunicação interpessoal, formal ou informal, estabelecido por relações 

basicamente horizontais (norteadas por agentes com o mesmo status e poder) e 

caracterizado pela confiança usada para projetar reações futuras. A confiança e as reações 

futuras, pelas normas e cadeias de relações sociais, multiplicam-se com o seu uso. Dessa 

forma a confiança pessoal pode se concretizar em confiança social, porque seu uso pessoal 

construiu-se numa tradição coletiva histórica. 

Para Marx (1985), generalizando, o capital social, também, se baseia em um 

atributo coletivo, porém, com outro significado. Este capital representa o conjunto dos 

muitos capitais individuais de capitalistas independentes que se confrontam como 

produtores de mercadorias concorrentes. 

Por este motivo, Araújo (2007t) considerou que o termo capital social aponta para 

relações sociais, como se fossem unicamente relações de mercado. E, que mesmo que este 

fosse o único aspecto a ser considerado, precisaria estar integrado com outras forças para 

surtir efeitos positivos, principalmente, quando se tratar de sua atuação nas regiões semi-

áridas do Nordeste brasileiro. 

Este conceito tem sido motivo de muitos questionamentos e é polêmico no meio 

acadêmico. Contudo, será citado algumas vezes, neste trabalho, porque foi parâmetro 
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importante na concessão dos financiamentos que proporcionaram condições à construção 

dos projetos de barragens aqui avaliados. 

 

 

4.1.2 Cooperativismo 

 

 

Putnam (2000) mostrou que as mesmas regiões italianas que manifestaram uma 

vida pública de tradição tipicamente cívica por quase um milênio, apresentaram no século 

XIX maior engajamento político, social e cívico que perdurou, inclusive, até o século XX, 

no qual as mesmas estavam prósperas industrializadas e com boas condições sanitárias. 

Entre os anos 1860 e 1890, o associativismo de mútua assistência iniciou 

organizações cooperativas regidas pelo mesmo cerne de seus princípios e valores. Já, de 

acordo com Santos e Rodríguez (2002), as cooperativas projetaram-se nos setores 

econômicos de grande parte da Europa, especialmente, nos produtivos e de consumidores e 

de forma singular no Estado italiano, onde o progresso foi dilatado e multíplice. No século 

XIX, multiplicaram-se e especializaram-se, surgiram cooperativas de consumo –  

inicialmente fundadas por operários de diversos ofícios, em Rochdale. Neste período foram 

adotados os princípio, posteriormente nomeados, “universais do cooperativismo” , 1).cada 

membro um voto; 2) porta aberta; 3) taxa de juros fixa; 4) sobras divididas em proporção 

às compras; 5) vendas a vista;  6) produtos puros; 7) preocupação com a educação 

cooperativa; 8) neutralidade política e religiosa (SINGER, 2002). O sexto princípio ficou 

obsoleto na maioria dos países, porque a qualidade dos produtos passou a ser fiscalizada e 

garantida pelo poder público.  

Com a ampliação do quadro social a cooperativa de consumo passou “a oferecer 

outros serviços além da venda a varejo de bens” (SINGER, 2002, p.43), como: alfaiataria; 

sala de leitura; debates; biblioteca; departamento de compras e vendas no atacado; fábrica; 

serviço financeiro de guarda e bens de valores a uma taxa fixa de 10%, sem concessão de 

empréstimos; abastecimento de outras cooperativas, que estavam sendo fundadas e 

alcançando um considerável poderio financeiro. Na Grã-Bretanha, o cooperativismo de 

consumo desenvolveu-se vigorosamente e fundou cooperativas de produção e mistas. A 



 52

Cooperativa dos Pioneiros objetivava construir uma colônia comunista. Também surgiu o 

cooperativismo de crédito, por iniciativa do poder público na tentativa de ajudar os pobres. 

Iniciaram por meio de instituições filantrópicas, mas, perceberam a motivação à caridade 

diminuída paulatinamente e logo exaurida, assim, aderiram aos princípios do 

cooperativismo de Rochdale, isto é auto-ajuda coletiva, exclusivamente, dos interessados. 

A união solidária das suas garantias reduziu os riscos e diminuiu a probabilidade de 

prejuízo econômico do conjunto de produtores, facilitando a obtenção de crédito, se 

necessário, no mercado financeiro.  

Resgatado o histórico cooperativista, é possível afirmar que o perfil cooperativista é 

assemelhado ao associativista por visar, através de algumas mudanças na ordem econômica 

e social vigente, melhoras par forma de vida de seus membros. Estas estruturas 

tradicionais, seguindo Souza (2005), na área rural, ligada à agricultura familiar são as 

instituições próximas entre si, como representação dos agricultores. Estas duas mantêm os 

mesmos valores e princípios (ROSSI; MARTINS, 2005). Diferenciam-se por suas 

atividades: consumo, crédito, prestação de serviços, produção e distribuição da mesma 

(ROSSI; MARTINS, 2005); administração dos recursos humanos e sobras - semelhantes 

aos lucros – transferência de ganhos ou vantagens patrimoniais aos cooperados 

(ALBUQUERQUE, 2003); e pelo porte - menor no caso das associações, que comumente 

transformam-se em cooperativas (com estrutura jurídica e funcionamento mais burocrático 

e complexo). 

As cooperativas são regidas pela Lei 5.764/71, da Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, incisos XVII a XXI, artigo 174, precisam de, no mínimo, vinte pessoas que 

formem um capital social e elejam dirigentes e os remunerem (ROSSI; MARTINS, 2006; 

ALBUQUERQUE, 2003). 

Outro momento importante do associativismo será apresentado a seguir. 
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4.1.3 Crédito 

 

 

Voltando a Putnam (2000), o associativismo teve uma de suas contribuições mais 

importantes ao fundar uma nova instituição econômica, o crédito. Tudo começou nas 

repúblicas comunais, onde suas raízes foram lançadas, nestas repúblicas cívicas a expansão 

do sistema no Norte da Itália possibilitou grandes melhoramentos econômicos, estabeleceu 

a ordem civil e fortaleceu o sistema jurídico. Com isto, grandes mercadores foram atraídos 

e estabeleceram-se ali. Mais tarde seus participantes partiram, espalhando-se por todo o 

mundo, favorecendo a adaptação e a conservação das repúblicas que retomaram as práticas 

de “mercado, dinheiro e leis” - instituições fundamentais do mundo clássico. Em torno dele 

giravam muitas ações, como atividades bancárias e comércio exterior e este para ser 

fornecido de maneira eficiente exigia confiança mútua e a certeza que os contratos e as leis 

que os regulavam seriam executados de forma imparcial.  

A poderosa e avantajada difusão do crédito e do uso de contratos familiares, no 

século XI e XII, refletiu no crescimento das cidades centrais e setentrionais italianas e 

inspirou novas estratégias para levantar capital e criar sociedades. Os contratos de crédito 

que eram baseados em relações familiares tornaram-se mais flexíveis e alcançaram 

elementos externos. 

Exemplificam-se com a companhia que realizava contratos marítimos e o banco de 

depósitos, para moedas fiduciárias e letras de crédito, novas práticas que repercutiram na 

organização das atividades comerciais, minimização de riscos, maior nível de confiança, 

menores taxas de juros, aumento dos depósitos e transferências bancárias e um espírito de 

colaboração, entre mutuários e mutuantes, de tal maneira que houve uma mobilização da 

poupança para fins produtivos. Todas estas transformações foram centrais na formação das 

bases às grandes revoluções da história mundial.  

Após a Segunda Guerra Mundial ocorreram mudanças estruturais e o 

cooperativismo de crédito precisou adaptar-se às evoluções da intermediação capitalista 

financeira. Nos anos 1970, as cooperativas bancárias européias uniram-se, formando um 

forte setor cooperativo de crédito, com quatro bancos centrais.  
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Nos EUA, quase 12.300 cooperativas atenderam 70 milhões de membros, detendo 

13% do mercado de crédito ao consumidor e 8% das poupanças dos consumidores e 

levando o Congresso Nacional a legislar a criação de um Banco Cooperativo Nacional para 

atendê-las.  

Seguindo estes exemplos, em todos os países desenvolvidos o movimento 

cooperativo de crédito evoluiu para um sistema bancário moderno. Mas, é preciso 

considerar que em países desenvolvidos os trabalhadores rurais estão muito distantes da 

pobreza que motivou a criação do cooperativismo de crédito e que grande massa, dos 

atuais membros, não pertence ao grupo de menor renda. 

Para citar uma experiência popular que exemplifique a cooperativa de crédito nos 

países menos desenvolvidos, cita-se o caso da Cooperativa de Ahorro e Crédito 

Agropecuária Ltda. – MULTICOOP Ltda, que de acordo com Guevara (2006), nasceu nos 

anos 1960 - impulsionada pela igreja católica – em Guadalupe, na província Comunera. 

Seus associados eram de diferentes setores sociais (50% de camponeses e os outros 50% de 

professores, comerciantes, empregados, transportadores, donas de casa, etc.) e grande parte 

residia nesta cidade ou em municípios vizinhos. A criação e manutenção de uma 

cooperativa de poupança e crédito – uma associação de caráter democrático criada para 

apoiar pessoas com menos recursos, que colocaram suas pequenas poupanças na 

cooperativa, na qual unidas solucionaram seus próprios problemas e melhoram o nível de 

vida - na segunda metade do século XX, por si só, foi uma inovação. 

A MULTICOOP Ltda. teve um caráter empresarial maior do que o social, a 

primeira gerência (que durou 18 anos) consolidou-a e a segunda expandiu-a. Eram 

diferentes, contudo, foram fundamentais para seu fortalecimento. Nos anos 1980, 

participaram dos órgãos de direção 7% da base social atual, preponderantemente, homens. 

Mas, a permanência das mulheres era em média duas vezes maior que a dos homens. O 

crédito na cooperativa começou a ser trabalhado após trinta anos de atuação, entretanto, 

não se tornou exclusivo e outros serviços eram oferecidos. Sua situação financeira e 

econômica surpreendeu durante a crise, período no qual desapareceram três bancos 

cooperativos e mais oitenta cooperativas financeiras.  

Continuando com Guevara (2004), conclui-se que nesta cooperativa o ser humano 

esteve acima do capital e há compromisso e preocupação com os outros. 
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Recentemente em Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, para atender 

os menos favorecidos retomou-se a cooperativa de crédito. Membros de uma universidade 

liderados pelo professor Muhammad Yunus fundaram o Banco Aldeia, posteriormente, 

chamado “Grameen Bank for the poor”, que significa Banco Grameen para os pobres. O 

qual, juntamente com seu criador, em 2006, recebeu o Prêmio Nobel da Paz (SINGER, 

2002). 

Após esta apresentação, pergunta-se: como os agricultores familiares conquistaram 

recursos? Para eles a única solução encontrada foi o apoio externo, muitos se envolveram e 

a comunidade precisou organizar-se socialmente. Após estas considerações, apresentaram-

se algumas experiências externas. 

 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE EXPERIÊNCIAS EXTERNAS 

 

 

Neste tópico considerou-se que as histórias de experiências exitosas auto-

organizativas e de desenvolvimento popular precisam ser acumuladas e deve ser registrada 

a superação do imediatismo e da fragmentação. 

Muitas comunidades rurais têm o território como uma síntese das raízes da 

comunidade e procuram soluções permanentes aos problemas de desemprego e exclusão, 

para isto estão se organizando. Contudo, para desenvolver novas estruturas institucionais 

econômicas desenhadas para acomodar um subsistema organicamente integrado, porém 

aberto - com novas estruturas jurídicas e econômicas respeitadas pela lógica do capital - 

necessitam de tempo e recursos (CORAGGIO, 1999). 

Assim, algumas experiências associativistas importantes e significativas. 
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4.2.1 Européias 

 

 

Na Itália, no início do século XII, intensificou-se uma crise. No Sul, o colapso do 

governo central foi rápido. No Norte, as tentativas para restaurar o poder do governo 

central foram inúmeras. Nas duas Regiões sobressaíram-se às forças locais e assumiram o 

poder dando início a dois regimes nitidamente distintos e inovadores, que vieram a ter 

amplas conseqüências sociais4.  

Analisar os antecedentes históricos foi essencial, para Putnam (2000) concluir, 

justamente, que as mesmas regiões italianas que manifestaram uma vida pública de 

tradição tipicamente cívica por quase um milênio, apresentaram no século XIX maior 

engajamento político, social e cívico, perdurando, inclusive, até o século XX, no qual as 

mesmas estavam prósperas industrializadas e com boas condições sanitárias. De forma 

adversa, o resultado das outras regiões - que praticavam relações verticais clientelistas e 

inibiam manifestações horizontais de solidariedade social e civismo – foi apático. Assim, 

para Putnam (2000) há poder de influência da continuidade histórica sobre o bom 

desempenho institucional e, também, da tradição cívica sobre o desenvolvimento 

econômico, bem estar social e prosperidade institucional.  

Na Espanha, o cooperativismo estava morto, e teve que ser reinventado. Singer 

(2000) relatou o processo associativista em Mondragón, onde o jesuíta José Maria 

Arismediarrieta, também conhecido como padre Arismende valorizava o desenvolvimento 

educacional. Nesta direção, buscou maneiras de fundar uma escola profissional e 

conquistou o apoio de seiscentos cidadãos. Em 1943 abriu a “Escuela Profissional” para 

vinte alunos e foi um dos professores. A cada ano o corpo docente e discente crescia e 

elevou-se o nível de formação. Após a primeira formatura, onze dos formandos foram 

admitidos pela metalúrgica local e não pararam de estudar, buscaram formação de nível 

universitário, ascenderam profissionalmente. Mas, o pensamento associativista já estava 

presente a eles, estavam insatisfeitos com a condição de trabalhadores subordinados. Este 

levou a cidade de Mondragón ao êxito no combate ao desemprego (seu percentual 

manteve-se baixo com quase 7%, enquanto a taxa espanhola aproximava-se de 20%, a 

                                                 
4 Estas conseqüências sociais foram explicitadas no tópico histórico associativista. 
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mais alta da Europa). Suas deficiências foram: a alienação de alguns trabalhadores que não 

distinguiram esta instituição, devido ao seu tamanho e burocratização, de outras 

capitalistas; e o processo de trabalho Taylorista fortemente instalado em muitas delas, 

principalmente, nas mais antigas. E, o principal desafio foi manter o cooperativismo como 

busca de melhoria de vida e impedir a sua utilização como instrumento de exploração, 

enganação e fraude, mas, dentro dos princípios cooperativistas e não por intermédio de 

denúncias que fecham empresas e as deixam desacreditadas. 

A influência do clérigo Arismende, também, estendeu-se ao cooperativismo 

agrícola nas terras de sua família, onde descobriu que para aumentar os ganhos precisava 

reorganizá-las em grande escala, tornando-as viáveis e criando paulatinamente 

agroindústrias, junto à produção agrícola para agregar mais valor e gerar mais trabalho. 

Então, organizou nove cooperativas agrícolas em grande escala e deixou claro que 

funcionariam como cooperativa híbrida, onde todos seriam proprietários. E criou a 

cooperativa de consumo, a qual precisou mudar o estatuto de cotas igualitárias de 

participação para uma taxa simbólica, porque a legislação espanhola entravava a 

comercialização dos produtos – uma cooperativa de consumo só poderia vender produtos 

aos seus sócios. Esta mudança possibilitou a negociação em escala. Dessa forma, 

concretizou-se a cooperativa ROQUISE, hoje, a maior rede de hipermercados espanhóis. 

De acordo com Singer (2000), o jesuíta com a ajuda de muitos, tornou possível pela 

primeira vez na história, que grandes empresas - industrial, comercial e agrícola - 

tecnologicamente avançadas fossem simultaneamente democráticas e igualitárias. 

Com outro olhar Santos e Rodrigues (2002, p.38) creditam o êxito de Mondragón 

“à inserção das cooperativas em redes de apoio e ao esforço constante para tornar as 

cooperativas competitivas no mercado global” e consideram que o seu sucesso repercutiu 

na criação de outras, para auxílio daquela. 

Estas redes, apoiadas pelo governo regional basco, permitiram a sobrevivência e 

expansão das cooperativas, transformando-as em economia regional. O complexo, 

integrado por cooperativas de produção, consumo, crédito e educação, conectados por 

múltiplos vínculos de reciprocidade igualitária, faz com que todos e, ao mesmo tempo, 

cada um não exista sem os outros. Desta forma, mantém múltiplas alianças com 

cooperativas e empresas convencionais em todo o mundo, porque, abriu-se a todas as 

possibilidades de mercado e tem, milhares de cooperados (atingiu em torno de 40mil em 
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2000), espalhando-se, primeiro, por toda a Espanha, em seguida pelo Brasil, México, 

Tailândia e China, transformando-se em cooperativas em multinacionais.  

Detalhando um pouco mais, de acordo com Singer (2000), buscando soluções para 

problemas comuns, algumas pessoas reuniram-se com o padre Arismende e decidiram 

propor para a única metalúrgica da cidade a transformação da mesma em associação de 

capital e trabalho, para que os acionistas (trabalhadores) pudessem participar da empresa. 

Esta proposta lhes foi negada. Diante destes empecilhos, cinco alunos juntaram-se ao padre 

para fundar uma empresa, mas como não tinham dinheiro, recorreram a um hábito 

tradicional de Mondragón o “tiqueteu” – saíam pelos bares onde as pessoas estavam 

reunidas para conversar e contavam o projeto de começar uma indústria que seria dos 

trabalhadores e pediam dinheiro emprestado para o projeto. Com este procedimento, 

obtiveram o amparo financeiro de aproximadamente cem pessoas que tornaram possível a 

criação da primeira cooperativa, chamada ULGOR – iniciais dos nomes dos cinco 

pioneiros.  

A ULGOR, foi fundada em dezembro de 1956, teve que reinventar o 

cooperativismo que estava morto na Espanha, para isto o padre delineou um modelo 

associativista, no qual, cerca de vinte ou trinta pessoas se reuniram diariamente para 

discutir os problemas da cooperativa. O modelo original não pode ser seguido 

rigorosamente. Grandes massas de trabalhadores precisavam ser atendidas, assim, as 

assembléias gerais ocorriam uma vez por ano, nestas todos os trabalhadores participavam e 

elegiam um órgão diretivo - Junta Rectora - não remunerado, que decidia o que havia de 

mais importante e elegia a Junta de Gestão para gerenciar a cooperativa. Posteriormente, o 

padre percebeu que este processo estava muito capitalista e hierarquizado e sugeriu a 

formação de um Conselho Social, que se  responsabilizasse por tudo o que fosse de 

interesse dos trabalhadores e seria constituído por representantes eleitos por cada setor da 

empresa, divisão e departamento. Ainda assim, a ULGOR ficou muito distante do ideal 

cooperativo e para solucionar este problema o padre usou a estratégia de cissiparidade – 

bipartição – e criaram a ULARCO. Esta cooperativa formou-se, por intermédio de outras 

cinco - de segundo grau, tornou-se uma grande montadora e as outras cooperativas 

produziam insumos eletrônicos e mecânicos. Este formato foi inventado pelo padre e 

nomeado cooperativa mista, ou híbrida, cujos trabalhadores compunham um terço da 

assembléia e os outros dois terços as cooperativas de segundo grau.  
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Para Singer (2000), mesmo com a prática democrática e grandes canais de consulta 

existentes nestas instituições elas não estão livres de obstáculos que as embaracem. Delas 

podem emergir antagonismos e fricções, como na ULARCO alguns trabalhadores aderiram 

a um movimento grevista.  

O clérigo formou, também, cooperativas em outros setores. Usando o princípio 

cooperativista da solidariedade, estudou o cooperativismo e a economia agrícola para 

ajudar cooperativas agrícolas que estavam indo muito mal. As mesmas eram cercanias das 

terras de família herdadas por seu irmão, cuja herança, também, fazia parte de uma 

cooperativa que estava indo muito mal. Descobriu que – neste caso - o segredo para 

aumentar ganhos de escala era reorganizar cooperativas agrícolas em grande escala, 

tornando-as viáveis e criando paulatinamente agroindústrias, junto à produção agrícola 

para agregar mais valor e gerar mais trabalho. Então organizou nove cooperativas agrícolas 

em grande escala e deixou claro que funcionariam como cooperativa híbrida, onde todos 

seriam proprietários. E criou a cooperativa de consumo, da qual precisou mudar o estatuto 

de cotas igualitárias de participação para uma taxa simbólica, porque a legislação 

espanhola entravava a comercialização dos produtos – uma cooperativa de consumo só 

poderia vender produtos aos seus sócios. Esta mudança possibilitou a negociação em 

escala. Dessa forma, concretizou-se a cooperativa ROQUISE, hoje, a maior rede de 

hipermercados espanhóis. 

A literatura específica atribuiu ao padre Arismende as transformações ocorridas em 

Mondragón. Mas, para Singer (2000) estas só foram possíveis pela colaboração de muitos. 

E, estes, pela primeira vez na história, conseguiram com que grandes empresas – industrial, 

comercial e agrícola - tecnologicamente avançadas fossem, simultaneamente, democráticas 

e igualitárias. 

Em relação às retiradas, seguiam os patamares salariais do país, atingindo no 

máximo três vezes a base mínima estabelecida. Destas retiradas extraía-se uma cota 

igualitária de participação, compondo o dinheiro da cooperativa. Das sobras da empresa 

(similares aos lucros) 10% direcionavam-se a um fundo educacional e social, o restante 

destinava-se a dois fundos: um de reserva, indivisível - que pertencia à própria cooperativa 

e aos seus sucessores – e outro divisível este, inicialmente, era rateado entre os sócios, 

posteriormente decidiram que ficaria na empresa para que houvesse novos investimentos e 

a parte do sócio só seria entregue na sua saída ou aposentadoria (SINGER, 2000). 
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4.2.2 Norte-americanas 

 

 

No México, município de Tacámbaro, estado de Michoacán foi criada a 

Cooperativa Cupanda, iniciou-se nos anos 1950 por 31 fruticultores cristãos, alguns 

treinados pela igreja católica para serem dirigentes sociais. Estes viviam oprimidos pela 

falta de crédito e uniram-se, para tentar vender as frutas por um preço melhor, formando 

outras cooperativas. A liderança inicial, era motivada e competente e, até os dias atuais, é 

reconhecida pelos atuais dirigentes. Hoje seus planos são de aumentar o capital de trabalho 

e as exportações e posicionar sua marca como líder no setor em nível nacional e 

internacional. Esta cooperativa deu origem a Caja Popular 11 de abril, que dispôs de 

suporte financeiro autônomo, inclusive, para apoiar outras cooperativas da região, embora 

enfrente algumas problemáticas recorrentes, como: indisciplina e falta de lealdade dos 

sócios; relação conflitante com as autoridades governamentais; falta de profissionalização 

dos diretores; dificuldades para garantir o vínculo cooperativo efetivo dos sócios. Em 

2003, o montante de poupança ascendeu a milhões (DIAZ; MARTEL; ROJAS, 2006). 

 

 

4.2.3 Centro-americanas 

 

 

Em Cuba, nos anos de 1994, no município San Antonio de los Baños, na província 

de Havana, foi criada a cooperativa chamada II UBPC Citrícola 9 de Abril. Seu principal 

desafio, ao iniciar, era a situação econômica e produtiva muito desfavorável, para superar 

adotou-se um modelo de desenvolvimento produtivo que havia entrado em colapso, em 

conseqüência da crise econômica do país iniciada em 1989 (desaparecimento do campo 

socialista e agravamento do bloqueio estadunidense). As plantações estavam em abandono 

total e seus membros, na sua grande maioria, eram assalariados (operários de indústrias e 

da agricultura). Os cooperados, inclusive os dirigentes, dispunham de pouca ou nenhuma 

experiência cooperativa, estavam muito mais interessados em uma mudança no presente do 
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que investir para o futuro. Seus 530 membros receberam 1.350 ha de terra em usufruto 

permanente e se tornaram donos dos meios de produção e da colheita. Estabeleceram suas 

principais relações econômicas com empresas estatais, para venda da produção (toronja a 

maior parte é exportada, hortaliças para hotelaria e turismo e, mais, frutas para conservas e 

consumo) e compra dos insumos (combustíveis, fertilizantes e pesticidas) e serviços 

necessários para a produção e construíram um centro de elaboração de conservas 

(concentrados de goiaba, tomate e manga; vinhos), comercializadas entre os cooperados e 

na comunidade das cercanias.  

O governo cubano fixava os preços destes produtos em seus estabelecimentos, mas, 

a referida cooperativa vendia abaixo da tabela. Não obstante, seus resultados econômicos 

foram positivos desde o início. Nunca solicitaram crédito a um banco, por considerarem  

que não era vantajoso. Um dos seus objetivos era alcançar autofinanciamento e atualmente 

a cooperativa dispõe de reserva operacional, assim, constituiu-se em uma entidade 

econômica saudável e eficiente (DIAZ; MARTEL; e ROJAS; 2006).  

 

 

4.2.4 Sul-americanas 

 

 

Na Colômbia, Guevara (2004) estudou casos exitosos, para usar a sua expressão 

“da economía solidaria y campesina”. Onde as primeiras cooperativas rurais foram 

impulsionadas, na segunda metade do século XX, pelo Programa Aliança para o Progresso 

apoiado pelos EUA (que incentivou o cooperativismo pecuário e rural) e aceito por vários 

governantes da América Latina.  

Neste mesmo período a igreja católica orientou um plano de desenvolvimento com 

programas educativos e um diagnóstico da região. Um movimento denominado SEPAS-

COOPCENTRAL, sigla que representa a união entre a Secretaria do Diocesano Pastoral 

Social de la Diócesis de Socorro y San Gil e a Central Cooperativa de Promoción Social - 

dirigido por sacerdotes que lideraram a proposta de, com a colaboração de todos, criar uma 

nova sociedade. Fundamentada na economia solidária e na divisão fraternal criou uma 

cooperativa rural que se consolidou, captou recursos de programas de cooperação 
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internacional e para impulsionar o desenvolvimento local, solidificou sua proposta de 

serviços e centrou-se, principalmente, na consolidação de sua escola prática de gerentes, 

colaborando com o futuro desenvolvimento gerencial da região. 

Em 1968, a visita do Papa Paulo VI a Colômbia motivou os párocos a implantar em 

cada município uma cooperativa financeira de poupança e crédito - urbana ou rural -, 

homenageando, assim, o visitante. Esta iniciativa teve receptividade em muitos municípios, 

entretanto, o desenvolvimento das mesmas foi envolto por crises de gestão e experiências 

negativas, causadas por problemas de assistencialismo e paternalismo. Após algumas 

crises, algumas cooperativas fracassaram, afetando, aproximadamente, 1milhão de 

cooperados e, conseqüentemente, o cooperativismo foi associado ao fracasso. Entretanto, 

estudos demonstraram que as cooperativas de caráter urbano fracassaram, mas, as de 

caráter rural seguiram seu caminho e muitas estão apoiadas e supervisionadas pelo 

movimento Econômico Solidário Colombiano. 

Entre as cooperativas que superaram as crises, escolheu-se a Multicoop Ltda do 

município de Guadalupe na Colômbia, cuja população de origem rural minifundista, 

estável, dedicou-se, principalmente, a atividades agropecuárias (cultivo de café, cana, 

pastos, frutas, hortas caseiras, manejo pecuário etc.), mantendo a sobrevivência e a 

comercialização (mesmo afetada por problemas de infra-estrutura). Neste contexto, 

pessoas de diferentes setores sociais (50% de camponeses e os outros 50% de professores, 

comerciantes, empregados, transportadores, donas de casa etc.) residentes, em grande 

parte, nesta cidade e outras em municípios vizinhos - impulsionados pela igreja católica - 

associaram-se e numa ação de mudança social. Organizaram-se e consolidaram a 

Cooperativa de Ahorro e Crédito Agropecuário Ltda. (Multicoop Ltda.), uma cooperativa 

de poupança e crédito de caráter democrático criada para apoiar pessoas com menos 

recursos, que uniram suas pequenas poupanças para solucionar seus próprios problemas, 

onde o ser humano está acima do capital e há compromisso e preocupação com os outros. 

Assim, converteu-se em um ativo agente de desenvolvimento local do município, 

melhorando seu nível de vida.  

Hoje, são proprietários de suas próprias moradias, comumente envolvem-se em 

relações de parcerias – entre médios proprietários (donos de extensões de terra maiores que 

60 hectares e menores que 215 ha) e os que não têm terra ou os que têm poucas. A 

iniciativa de criar a MULTICOOP Ltda., por si só, foi uma inovação. Seus fatores de êxito 
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foram: a. desenvolvimento da capacidade gerencial e empresarial (honestidade, 

transparência, compromisso de diretores e empregados) da liderança à sustentação do êxito 

alcançado; b. liderança com capacidade de tomar decisões valorizando a opinião e 

benefício de todos os associados, dirigindo, animando, orientando e motivando a geração 

de novas idéias  afim de traduzi-las em novos serviços; c. esforço e paciência para  garantir 

a sustentabilidade do empreendimento; d. bons resultados econômicos; e. apresentação de 

bons serviços (cumprindo os requisitos mínimos exigido pelos órgãos responsáveis) e 

aproveitamento das oportunidades de forma eficiente – com aproveitamento das 

capacidades locais (GUEVARA, 2004).  

Neste contexto é importante observar mais detidamente experiências desenvolvidas 

no Brasil, país que abrigou a pesquisa aqui desenvolvida. 

 

 

4.2.5 Brasileiras 

 

 

Em 1983, segundo Singer (2000), no sul do Brasil, especificamente em Porto 

Alegre, trabalhadores da Fogões Waligue, esforçaram-se para ficar com a empresa, mesmo 

estando falida. Estes, através de estudos teóricos – escolheram a ULGOR como modelo e 

(re)inventaram um cooperativismo industrial, porque no Brasil ele não existia. 

Outras Cooperativas do país se aproximaram do modelo da ULARCO na Espanha. 

Como exemplo, cita-se a Associação Nacional  de Trabalhadores em Empresas de 

Autogestão e Participação Acionária – ANTEAG na cidade de Brusque que tem milhares 

de funcionários. Nesta ocorreu que um proprietário motivado pela inviabilidade da sua 

empresa e para se livrar de problemas com o fisco e outros, resolveu passá-la aos seus 

trabalhadores. Que, apesar de herdarem todos os problemas tornaram a empresa viável. 

Experiências como a de Colombo, nas cercanias de Curitiba, capital do Paraná, a 

Vila Zumbi dos Palmares constituída após uma ocupação nos anos 1990, também 

chamaram a atenção. Grande parte de seus habitantes, coleta materiais recicláveis para 

sobreviver. Muitos têm nesta atividade seu único e permanente meio de vida. Além de 
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receberem tratamento preconceituoso da sociedade, trabalhavam de forma precária, sem 

alternativa de armazenamento ou beneficiamento do material recolhido. Desta forma, 

contaminavam e agrediam o meio ambiente e a saúde de todos os residentes no bairro e nas 

suas proximidades. Tudo isto, gerava uma má qualidade de vida e baixa auto-estima 

(ROSSI; MARTINS, 2005). 

Em 2004, uma parceria modificou esta realidade. As instituições, Companhia de 

Habitação do Paraná, Prefeitura de Colombo, Associação Alpha Ville Graciosa Residencial 

e a Fundação Alpha Ville reuniram-se e formaram a Associação dos Catadores de Vila 

Zumbi. O projeto de desenvolvimento foi planejado em assembléia e obedecendo às 

seguintes fases: 1. diagnóstico - identificação da comunidade  e levantamento de dados; 

seleção e identificação das lideranças, reunião para apoiadores e catadores e chamada para 

catadores cooperados; 2. organização – constituição do grupo, módulo básico, capacitação 

(administrativa – um ano de estruturação do grupo), 1 ano de acompanhamento; 3. 

desenvolvimento – organização democrática, atividades em prol do comércio, 

planejamento para venda direta à indústria, investimento em equipamentos (ROSSI; 

MARTINS, 2005). Estes autores, também, citaram assembléias exclusivas aos catadores, 

nas quais escolheram seus líderes das relações públicas, financeiras e de produção. À 

medida que os associados foram se apropriando da organização, os apoiadores investiram e 

supriram as necessidades. Quando desenvolveram a própria autonomia e, por intermédio 

do próprio gerenciamento, viabilizaram a organização, com regras democráticas de 

convivência e trabalho, os apoiadores foram diminuindo sua participação e paulatinamente 

afastando-se, sem causar grandes dificuldades. 

Encontraram a coleta seletiva dinamizando o comércio local, situando-se como 

fonte de renda para mais de 200 famílias e indiretamente para toda a Vila. Com 40 

associados comercializavam cerca de 40 t de material reciclável por mês, desfrutando de 

uma renda média 120% maior do que a que dispunham anteriormente com o mesmo 

trabalho, quando vendiam os materiais para depósitos da região de forma autônoma. O 

Instituto Lixo e Cidadania do Paraná, buscou organizar 14 associações existentes na região 

metropolitana de Curitiba em uma Rede de Economia Solidária, privilegiando a qualidade 

e acesso à venda diretamente para a indústria, eliminando o atravessador (ROSSI; 

MARTINS, 2005).  



 65

Diante do exposto, Rossi e Martins (2005) concluíram que não adiantava estruturar 

e organizar intervenções de maneira isolada, porque é indispensável que haja continuidade, 

e esta só ocorrerá se houver reconhecimento da real importância e abrangência social do 

trabalho. Neste caso, foi e é importante que o poder público e outras organizações sociais 

realizem campanhas de publicidade desmistificando e apoiando a atividade do catador, 

porque eles dependem dos seus fornecedores.  

No Nordeste brasileiro, região onde foi construída esta dissertação, Tendler (1998) 

pesquisou sobre o “bom governo nos trópicos” e tomou como objeto de estudo o estado do 

Ceará, porque algumas de suas realizações tiveram importante repercussão e, inclusive, 

foram propagadas pelo The Economist de Londres, em dezembro de 1991. Neste período, 

parte da população do estado (40% agrária) morava e ganhava a vida em áreas rurais e sua 

economia girava em torno do plantio de algodão perene, intercalado por mandioca e feijão 

convivendo com a pecuária de gado de grande porte. Chamou a atenção de Tendler (1998) 

o fato de , justamente, o setor agrário não ser mencionado na reportagem.  

Nos anos 1980 e 1990, as atividades agrícolas foram afetadas com uma praga 

conhecida como bicudo, declinando a produção total em cerca de 33% no Ceará, mesmo 

assim estas atividades mantiveram-se entre as seis mais importantes em valor e extensão de 

terra ocupada. O setor agrário foi o único a receber financiamentos constantes de doadores 

estrangeiros, assim como ajuda técnica. E, os planejadores rurais, ao perceberem que 

apesar da distribuição desigual de terras no estado os pequenos proprietários e 

arrendatários, juntamente, com os trabalhadores de fazenda (sem terra própria) eram 

responsáveis por 40% da população economicamente ativa e por uma parcela importante 

da pobreza rural estadual, passaram a incluir os pequenos produtores rurais - que foram 

ignorados enquanto se objetivava a modernização da agricultura – nos subsídios e serviços 

de produção dados pelo estado. Entretanto, as avaliações revelaram que os pequenos 

produtores estavam estagnados e até em declínio de rendimentos por hectare das culturas 

nordestinas de gêneros de primeira necessidade (mandioca, feijão, milho e arroz). Talvez 

por este motivo, o setor agrário não apareceu na matéria do The Economist de Londres. 

Com estas informações, Tendler (1998) optou por examinar algumas associações 

de agricultores familiares que receberam assistência do governo estadual e conseguiram 

aumentar sua produção ou viabilizar seus próprios serviços. Três associações foram 

apontadas como de bastante sucesso por um grande número de técnicos agrônomos e 
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outros observadores do setor. A Cooperativa Agropecuária de Senador Pompeu - Cosena, a 

Cooperativa Agropecuária de Piquet Carneiro - COAPEC e a Cooperativa de Produção do 

Assentamento Santana. Buscando o motivo que desencadeou este comportamento - umas 

se saíram melhor que as outras - achou relevante o tipo de relacionamento mantido com as 

instituições agropecuárias de estado, sobretudo com o serviço de extensão. A Cosena e a 

COAPEC tinham aproximadamente 600 membros ativos, ambas, depois de longa luta, 

expulsaram os latifundiários que as dirigiam e que também tinham sido os patrões de 

grande parte dos associados.  

Destas três organizações Cosena, COAPEC e Cooperativa de Produção do 

Assentamento Santana, receberam apoio e atenção mais generosa dos órgãos estaduais. 

Contudo, apenas a última teve notável aumento de renda, produção e produtividade. 

Tendler (1998) destacou a importante relação entre esta e o extensionista do governo. No 

final da década de 1980, era, apenas, um grupo coeso de 60 sem terra e agricultores 

familiares, que tinham sido meeiros, agricultores proprietários de pequenas terras, 

agricultores de culturas anuais de subsistência, apoiados por um extensionista rural e após 

longa luta, receberam 3.100 hectares de terras. Logo formaram uma associação e dois anos 

depois uma cooperativa. Na terra de seus patrões praticavam cultura extensiva de gado 

(retirando a forragem dos resíduos de algodão e das culturas de subsistência), como parte 

de um sistema de baixa produtividade de produção conjunta desses produtos. Algumas 

famílias tinham alguns recursos materiais, como, cabeças de gado. Como proprietários 

associados debateram e resolveram afastar-se radicalmente dos padrões agrários do 

passado e partiram para a criação intensiva de gado leiteiro e de corte, caprino e ovino. 

Cultivando coletivamente pastos e alimentos para o gado, utilizando uma tecnologia 

avançada. A produção de subsistência era individual e praticada em um sistema de 

produção tradicional sem novidade.  

O governo designou um extensionista para auxiliá-los, insatisfeitos com a 

qualidade do trabalho desenvolvido pelo técnico – que faltava muito e não aceitava 

trabalhar coletivamente – rejeitaram-no e buscaram, com sucesso, um acordo com o 

governo para escolher um especialista de sua confiança com o qual se comprometeram a 

dar todo o suporte. Escolheram o técnico com o qual  tinham trabalhado anteriormente no 

processo de lutas por terras e cumpriram a promessa. E, deram total apoio ao seu trabalho, 

listando os problemas prioritários e agendando data  às visitas, viabilizando a presença de 



 67

todos a cada encontro. Além disto, o grupo valorizou e propagou a competência do 

profissional, que, conseqüentemente, ficou orgulhoso da repercussão positiva em torno do 

seu nome e trabalhou mais e da melhor maneira, sendo pontual e buscando resolver todos 

os problemas listados ou solicitando orientações de outros especialistas.  

No geral, as pesquisas conduzidas por Tendler (1998) no Ceará demonstraram que 

involuntariamente ou não, nestes programas foi estruturado um ambiente de trabalho 

diferente do comum que pode ser brevemente sintetizado assim: 

 

 

1. Na visão dos extensionistas rurais o êxito se deu porque o trabalho não era 

comum e na visão dos clientes, foi gerado pelas relações de confiança ali desenvolvidas; 

2. A contribuição inusitada do governo estadual para um novo senso de 

reconhecimento, criou uma noção de vocação e de missão em torno desses programas 

específicos e de seus trabalhadores (campanhas públicas que propagavam informações, 

prêmios para o bom desempenho, concursos públicos de aptidão à contratação de novos 

funcionários, programas de orientação e muita propaganda na mídia sobre os êxitos 

obtidos); 

3. Os técnicos movidos por uma visão de bem público realizaram uma grande 

variedade de trabalhos, muitas vezes voluntariamente, por disporem de maior autonomia e 

poder de decisão (convergindo com a constatação de Desempenho Industrial e 

Transformação do Local de Trabalho - DITLT de que empregos com muitas tarefas, 

trabalhadores com múltiplas habilidades e maior poder de decisão tendem a promover o 

melhor desempenho); 

4. Comunidades e trabalhadores motivados fizeram à diferença. Os cidadãos, 

armados com informações sobre os seus direitos e esclarecidos de como o serviço público 

deveria funcionar, por estarem mais próximos aos técnicos exerceram pressões que 

funcionaram como mecanismos de pressão contra o suborno. Por outro lado, estes 

funcionários queriam ter um melhor desempenho; 
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Por fim, o entrelaçamento de associações e ONGs, participantes fundamentais na 

defesa dos cidadãos, numa dinâmica bidirecional com o governo municipal surtiu bons 

resultados. Por outro lado, o governo estadual, mesmo inserido em um contexto de 

descentralização no país não exerceu o papel de simples expectador, numa dinâmica 

tridimensional contribuiu na formação da sociedade civil, incentivando e ajudando a 

organização das mesmas, inclusive de produtores, e trabalhou por meio delas. Com isto, a 

sociedade civil controlou “independentemente” (como nas entidades autônomas retratadas 

pelos estudiosos destas sociedades) a qualidade dos serviços oferecidos pelo governo.  

Estes esclarecimentos sobre contextos associativistas confirmaram que experiências 

populares organizadas associativamente colaboram, fortalecendo a solidariedade, 

reciprocidade, respeito à opinião do próximo, sociabilidade etc, sem descartar melhoras 

econômicas das sociedades que se envolvem neste processo. Independe se estão em áreas 

urbanas ou rurais ou como estão geograficamente posicionadas. Entende-se, também, que o 

associativismo, a partir do momento que passa a ser praticado vai modificando as pessoas e 

mesmo quando não estão associadas, prosseguem observando, na medida do possível, seus 

princípios e valores. Desta forma, favorece os que se envolverem com ele. No entanto, se 

muitos movimentos associativistas foram impostos de “cima para baixo” por alguns 

governos, qual seria a legitimidade destas associações? Mesmo porque, a lógica do capital 

e do poder político está imposta à sociedade contemporânea.  

 

 

5. CONTEXTUALIZANDO O OBJETO 

 

 

O associativismo foi iniciado no Seridó mesclado de religiosidade e gradativamente 

foi expandindo-se. 

As experiências das associações dos agricultores familiares - que elaboraram, 

construíram, mantiveram e, até hoje, administram as barragens sucessivas no Rio 

Espinharas – são objeto deste estudo e para sua contextualização, serão explicitadas a 

seguir, delineando as principais características do ambiente que a acolheu, priorizando os 

aspectos que norteiam os objetivos deste trabalho. 
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5.1 DADOS GERAIS 

 

 

Os membros das associações de agricultores familiares que construíram barragens 

no Rio Espinharas – com raras exceções -  residem no município de Serra Negra do Norte, 

Semi-árido da Região Nordeste do Brasil, um país de dimensões continentais, com 

8.514.976 Km2, e por isto mesmo, repleto de diversidade política, econômica, social etc. 

Neste início de século XXI uma das características mais marcantes do país é a 

desigualdade. Esta se acentuou no século passado pela concentração de políticas públicas, 

econômicas5 e sociais6, nas regiões sul e sudeste. Assim, tornou-se “brutal o contraste que 

se estabeleceu entre a parte tropical e as partes temperadas ou subtropicais do país” 

(VEIGA, 2001, p.109).  

 

 

5.1.1 Sócio-econômicos 

 

 

Os 186.405.000 habitantes do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2006p), dispõem de uma renda domiciliar per capita aproximada a 330,23 

Reais - cerca de 130 dólares americanos7. Contudo, as riquezas estão demasiadamente 

concentradas, a população mais rica, quase 1.864.050 de pessoas ou 1% da população total 

do país, detêm um volume de riquezas assemelhado ao distribuído à população mais pobre, 

cerca de 93.202.500 de pessoas ou 50% da população total do país, conforme publicado 

pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas [2000]. 

 

 

                                                 
5 Política Econômica, surgiu com a crise dos anos 1930, dando condições mais contundentes ao Estado para 

intervir na economia. 
6 Política Social, ameniza situações inóspitas impostas pelo mercado. 
7 Dólar americano em 29/04/2005 – cada  2,5313 Reais /Brasil equivaliam a 1 dólar americano. (Banco do 

Brasil [2007]). 
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No contexto brasileiro, a desigualdade destacou-se na Região Nordeste, 1.561.178 

km2 (18,27% do território brasileiro). Segundo Araújo (2000), esta tem a pobreza, significa 

dizer, precárias condições de vida com carência de alimentação, trabalho e moradia, entre 

outras coisas, como uma de suas “marcas mais importantes”.  

Na década de 1990, 32 milhões de brasileiros foram considerados indigentes pelo 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas [2007?], destes 17 milhões habitavam a 

Região Nordeste, que apresentava graves problemas de concentração de renda, pobreza, 

exclusão social e estagnação econômica. O Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(2005) detectou 150 cidades brasileiras, abrigando a maior taxa de desnutrição do Brasil e 

percebeu que todas se encontravam na Região Nordeste, talvez porque esta coexista, 

historicamente, com secas cíclicas e escassez de água e comida. Inclusive, no século XX 

ocorreu o fenômeno do êxodo dos “pau-de-araras” 8, com estatísticas que apontam a saída 

de, quase, 2,4 milhões de pessoas entre 1970 e 1991 Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2005). O estado nordestino Rio Grande do Norte (RN) teve seu histórico 

diferenciado, situou-se, como o único receptor de migrantes do Nordeste até o final dos 

anos 1970, na década de 1980 acompanharam-no os estados de Sergipe e Alagoas.  

 

 

5.1.2 Políticos 

 

 

De acordo com Araújo (2007t), desde o início do século XX foram registradas três 

gerações de políticas regionais. A primeira arriscou na intervenção de agentes externos, 

como o Governo Federal e grandes empresas. A segunda ocorreu no final do referido 

século e procurou ajustar a cooperação de instituições aos agentes locais. A terceira, neste 

início de século XXI, está apostando na integração entre agentes e instituições locais 

articuladas em rede com agentes externos. 

 

                                                 
8  “Pau-de-Arara”, apelido dado aos nordestinos, principalmente, homens, que deixaram para trás – na 

maioria dos casos - mulheres e crianças e migraram para o Centro-Sul, transportados por caminhões 
cobertos com lona, apelidados pelo mesmo nome.  
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5.1.3 Climáticos 

 

 

Uma característica peculiar do Nordeste é o clima Semi-árido9, que se manifesta na 

sua porção central e pode configurar anos de seca, assim instalou-se um quadro de 

vulnerabilidade e miséria em 841.261 km2 (54%), que abrigam 23 milhões de pessoas. 

Estes, quase 10 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (2007), um espaço conformado pelo balanço hídrico negativo, 

significa dizer, parcamente regado por chuvas irregulares que perfazem médias 

pluviométricas anuais inferiores a 800 mm, distribuídas de maneira desproporcional e 

concentrada num curto período de apenas três meses, com insolação média de 2.800 

h/ano, temperaturas médias anuais de 23º a 27º C, evaporação de 2.000 mm/ano e 

umidade relativa do ar média em torno de 50%,  a menor reserva de água do país. Seus 

solos são arenosos, rasos e pedregosos com reduzida capacidade de retenção de água. A 

confluência das reduzidas precipitações pluviométricas e o solo quase 

impermeabilizado convergiu num regime de rios temporários ou intermitentes, 

caracterizados por dois momentos extremos, no caso, a cheia e a seca. Mas, a despeito 

desta condição climática seu contingente rural persistiu decrescendo de uma forma mais 

vagarosa do que as outras regiões do país (TEIXEIRA; MOURA, 1997) e, 

aproximadamente, segundo a Agência de Desenvolvimento do Nordeste [2005?], 

8.300.000 trabalhadores rurais habitavam a região ao iniciar o século XXI. Sendo que, 

cerca de, 75% destas famílias viviam em precárias condições de renda, saúde e educação 

(FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2007). 

Entretanto, as condições climáticas não justificam a escassez de água no Brasil, 

porque é um dos poucos países do mundo que possui mais água do que pode consumir e,  

de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2006), o âmago 

desta questão é a pobreza. A escassez de água não é uma realidade, apenas, brasileira, em 

nível mundial a disputa pela água para produção prejudicou os menos favorecidos das 

áreas rurais e o meio ambiente. Sobre a pobreza é importante lembrar que engloba larga  

 

                                                 
9 Semi-árido, maiores informações no site da Agência de Desenvolvimento do Nordeste ([2005?])
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parcela da população brasileira, mas, está em decadência contínua e substancial no país. 

Entre 2001 e 2004, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(2006), o índice GINI10 caiu 4%, passando de 0,593 para 0,569, com isto, retirou, cerca de 

5 milhões de pessoas da extrema pobreza11.  

 

 

5.2 UM OLHAR SOBRE O RN 

 

 

O mapa do RN, que acolheu a experiência em foco, conforme o grifo no mapa I do 

Brasil, desenhado a seguir, posiciona-se no nordeste da Região Nordeste Brasileira. Tem 

cerca de 3.000.000 habitantes distribuídos por 53.077,3 km² (0,62% do território nacional), 

em 167 municípios e com Índice de Desenvolvimento Humano12 (IDH) médio, oscilando 

entre 0,544 em Venha Ver e 0,787 na capital Natal, conforme o que foi publicado pelo 

Programa  das  Nações   Unidas   para    o  Desenvolvimento   [2006?].   Sua    localização,  

aproxima-se da linha geográfica imaginária do Equador, proporciona um dos climas mais 

quentes do planeta, o Semi-árido, atingindo quase continuamente, cerca de 140 

municípios, especialmente no interior do estado, e uma população de 1.491.633 habitantes 

explicou o Instituto  de  Defesa  do  Meio  Ambiente do  RN  [2007?].  Em  relação  à  

hidrografia,  a Agência de Desenvolvimento do Nordeste [2005?], afirmou que seus rios 

são todos temporários e direcionam-se aos litorais leste ou norte, para desaguar no 

Oceano Atlântico. 

 

                                                 
10GINI, índice que mede o grau de desigualdade existente na distribuição da riqueza ou pobreza entre os  

indivíduos. Neste caso segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando há igualdade 
absoluta e 1, quando a desigualdade é total (um indivíduo é detentor de toda a riqueza da sociedade e os 
outros    não detêm nada). Maiores informações no site: (IPEA,[2000]). 

11 Extrema pobreza, situação de pessoas que sofrem de desnutrição, enfermidades, morte prematura por ter 
seus direitos humanos e princípios de dignidade, eqüidade e não discriminação violados. Sob a ótica da 
renda, as que sobrevivem com menos do que o equivalente a $ 1,00 (PPC — paridade do poder de compra, 
que elimina a diferença de preços entre os países) por dia. Saiba mais: (INAE, 2005). 

12 IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, medida geral, sintética, do desenvolvimento humano, que 
abrange renda, longevidade e educação, classificando os países de zero (nenhum desenvolvimento 
humano) até 1 (desenvolvimento humano total). Baixo: de 0 a 0,499; médio: de 0,500 a 0,799; alto: < 0,8. 
Informações no site da ONU: PNUD [2006?]. 
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FONTE: Tokecrie, mapa Brasil/RN [2006?]    
MAPA I: BRASIL –  com destaque para o RN  

 

 

Registros do século XVIII, registram que uma das principais atividades produtivas 

do histórico dos norte-riograndenses ou potiguares, como são chamados os que nascem no 

RN, foi a cultura da cana-de-açúcar, sobre ela, é importante lembrar que nos 410 km de 

faixa litorânea a vegetação predominante era a Mata Atlântica de onde, inicialmente, 

extraiu-se o pau-brasil e, em seguida, houve o desmatamento, inclusive, da Zona da Mata, 

para viabilizar a monocultura da cana-de-açúcar. Este quadro modificou-se e neste início 

do século XXI, esta cultura não é destacada como muito importante no estado.  

O litoral potiguar situou-se, especialmente, entre dois pólos, turismo e produção de 

gás natural. Explora-se petróleo (atingiu a segunda posição na produção nacional), sal 

marinho (alcançou 90% da produção do país), calcário, agroindústria de cana de açúcar, 

fruticultura, pecuária bovina, carcinicultura (chegou ao segundo lugar na pauta de 

exportações do estado) e pesca artesanal costeira Instituto de Defesa do Meio Ambiente do 

RN [2007?]. 

Entretanto, neste mesmo litoral, nos últimos anos foram encontrados focos de 

Áreas Suceptíveis a Desertificação (ASD), talvez como conseqüência das tradicionais 

queimadas realizadas pelos plantadores da cana-de-açúcar. Contudo, a economia gerada 

por esta cultura mostrou-se importante para o estado, por ter promovido o início do fluxo 
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de exportações e a formação de centros urbanos (INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA, [v. I. 2000-2006]). 

Mas, o interior do estado, que abriga o município de Serra Negra do Norte, foco 

deste estudo tem características rigorosamente diferentes do litoral, seu clima 

predominante é o Semi-árido – com grande extensão de terras; ventos fortes e secos; rios 

intermitentes secos por 5 a 7 meses do ano; caatinga, mata branca na língua indígena, 

como vegetação predominante, seu mecanismo de defesa é perder as folhas  durante a seca 

e torna-se rapidamente viçosa ao chover. Sobre a caatinga, salienta-se que é um patrimônio 

biológico exclusivo do nordeste brasileiro, algumas espécies comuns neste bioma são: 

aroeira, umbu, baraúna, maniçoba, mandacaru, juazeiro etc., inclusive, há animais e 

pássaros em extinção, como: o gato-do-mato, o gato-maracajá, a ararinha-azul e a arara-

azul-de-lear, entre outros.  

No recorte do Semi-árido do RN, a criação de gado estabeleceu-se desde o 

princípio da colonização e concretizou a ocupação do RN e de acordo com o Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura [v. I., 2000-2006], constituiu um 

povoamento rarefeito, visto a atividade ser pouco intensiva em mão de obra, pois um 

vaqueiro sozinho cuidava de uma fazenda (MEDEIROS, 2006). Nestes primeiros anos do 

século XXI, suas atividades econômicas são inúmeras, há muitas cidades importantes e 

experiências interessantes, mas, para os fins deste trabalho, devido as experiências 

exitosas, priorizou-se o Seridó e adotou-se - devido à disponibilidade dos dados - a divisão 

de Mesorregiões e Microrregiões feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

em 1989.  

O RN tem 159 municípios (97,6%) incluídos nas Áreas Susceptíveis a 

Desertificação (ASD), expressão que identifica o espaço de clima semi-árido e subúmido 

seco, afetado pela desertificação, que perdeu a camada arável do solo e teve a produção 

agrícola e o desenvolvimento sustentável afetados negativamente. Estas áreas estão 

inseridas em grande parte das terras nordestinas , segundo o Ministério do Meio [2005?]. 

Sendo que dentre as ASD há uma área com alto risco de desertificação, 

denominada Núcleo de Desertificação, onde é mais intensa a deterioração do meio 

ambiente e tem preocupado instituições nacionais e internacionais. Envolve os municípios 

do Seridó Oriental: Currais Novos, São José do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, 

Cruzeta, Acari e Equador e do Ocidental: Caicó, segundo os dados da Secretaria do Estado 
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do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (2006). Portanto, a situação está muito mais 

agravada no Seridó Ocidental, inclusive porque, a maior parte dos municípios incluídos 

tem cerâmicas, atividade que retira madeira da caatinga para alimentar os fornos que 

queimam a cerâmica e extrai argila dos leitos dos rios, causando impactos ambientais. 

 

 

5.2.1 O Seridó 

 

 

Ao pesquisar a literatura especializada para averiguar como se constitui o Seridó, 

percebe-se que os autores não encontraram um consenso, assunto que não é possível 

discutir nas linhas que se seguem. Para os fins deste trabalho será adotado o descrito pela 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (2006). Segundo ela, está 

localizado na mesorregião Central Potiguar e se divide em duas microrregiões: Seridó 

Oriental e Ocidental. O Oriental tem 3.777,267 km² divididos entre 10 municípios: Acari, 

Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, 

Parelhas, Santana do Seridó, São José do Seridó, para os quais se estimou 118.004 

habitantes para 2006, com densidade demográfica de 31,2 hab/km². Localizados conforme 

a demonstração do mapa II a seguir 

 

 
FONTE: Tokecrie, BRASIL/ RN: mapa seridó oriental [2006?or] 
MAPA II: SERIDÓ ORIENTAL DO RN. 
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E, o Ocidental, com 3.065,724 km² divididos entre sete municípios: Caicó, Ipueira, 

Jardim de Piranhas, São Fernando, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba 

dos Batistas, com uma população estimada para 2006 em 96.094 habitantes, com 

densidade 31,3 hab./km².  

 

 

 
FONTE: Tokecrie,Brasil/RN: seridó ocidental [2006?oc] 
MAPA III: SERIDÓ OCIDENTAL DO RN 

 

 

O seridoense na grande maioria dos municípios tem condições materiais precárias, 

sua renda familiar oscila entre 20% e 45% da média do país. Contudo, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (2007) demonstrou que, a média do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Seridó Oriental (0,714) e do Ocidental (0,730)  

superou a do RN no ano 2000. Inclusive é notório no gráfico I a seguir que na década de 

1990 o crescimento do índice foi equiparado, seguindo o mesmo desenho, mas que no ano 

2000 houve um sensível aumento no IDH-M dos municípios seridoenses. 
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GRÁFICO I: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SERIDÓ (1991-2000) 
FONTE: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento [2006?] 

 

 

No histórico econômico do estado há importantes exportações seridoenses, entre as 

principais estão: couro, cotonicultura, mineração e fruticultura. Entre as atividades 

econômicas do Seridó, segundo Medeiros (2006), a pioneira foi à pecuária ultra-extensiva, 

povoando o interior do estado no final do século XVII e permitindo a exportação de 

diversos tipos de couro no século XVIII. Para Araújo (2005, p.18) esta atividade, tinha 

relações de parceria com mecanismos de dominação “mais sutis e as relações interpessoais 

mais amenas do que as que se estruturaram no Nordeste canavieiro” e foi muito 

importante, chegando a ser chamada de “civilização do couro”. No final do século XIX a 

mesma atividade estruturou-se em torno do “binômio gado-algodão” – gado alimentado 

pelo restolho dos roçados de algodão - e fortaleceu-se com o crescimento da cotonicultura 

no século seguinte. Nas décadas de 50 e 60 do século XX, o Seridó era a principal área de 

produção de algodão do RN, desenvolvia a espécie “mocó” ou “seridó”, (Macedo, 2006) 

muito vantajosa em relação às outras usadas no estado, seu ciclo vegetativo era de até oito 

anos e era menos susceptível a pragas, por isto obteve a reputação de ser de primeira 

qualidade. Mas, antes de consolidar-se desta forma, nos anos 30 e 40, surgiu a mineração - 

de tantalita, berilo, scheelita e cassiterita etc – que proporcionou a criação de tecnologias, 

empregos e riquezas e expandiu a vida política da região, para o foco do poder estadual 

(MORAIS, 2004).  
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As atividades de mineração, cotonicultura e agropecuária formaram os pilares 

fundamentais do “tripé” de sustentação da economia seridoense, porém desmoronaram 

simultaneamente, na segunda metade do século XX (ARAÚJO, 2000), e com eles, decaiu, 

também, segundo Morais (2004, p.47), o “modo de vida atrelado ao rural”, seus valores, 

conhecimentos e práticas. A queda do “tripé” representou o abandono do cultivo agrícola 

pela elite local, retirando grande parte dos trabalhadores rurais do campo, por falta de 

alternativas de sobrevivência. A este modo de vida dos habitantes da Caatinga, Veiga 

(2003, p. 206), falando no geral, fez referência para defender que inventam “maneiras de 

sobreviver apoiadas em conhecimento empírico acumulado ao longo de muitas gerações e 

colocam a seca no centro de sua visão de mundo”. E, esta era, justamente, a única maneira 

que manteria os seus meios de subsistência.  

Neste sentido, não sem razão, Morais (2004, p. 52) advogou que no Seridó 

configurou-se uma “geografia da resistência”. Esta, no sentido de construção coletiva que 

teve a economia, a política e a cultura como cenários para a efetiva ação/reação da 

sociedade dos resistentes e permanecendo a (re)significar-se, buscaram fortalecer o sentido 

de pertencimento, inovando, aprimorando e (re)inventando suas práticas para valorizar, 

ainda mais, seu patrimônio cultural, “argamassas do processo de reestruturação regional”. 

Com poucos solos adequados para a agricultura, escassez hídrica – inclusive para o 

consumo humano - e ausência sistemática de políticas de combate aos efeitos da seca, a 

sociedade seridoense precisou inovar (MORAIS, 2004) e algumas atividades e produtos 

que obtiveram destaque foram: bordados “de Caicó”13; produtos comestíveis – queijo “de 

Caicó” de coalho ou manteiga, manteiga “do sertão”, carne de sol, biscoitos – sequilhos e 

raiva -; turismo religioso baseado nas festas religiosas; cerâmicas; bonelaria; roupas de 

banho. Por intermédio de incentivos políticos governamentais, houve a modernização, 

ampliação e diversificação – pela inclusão da caprinocultura e ovinocultura - da pecuária 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005). Recentemente, a política de segurança 

alimentar, que inclui o Programa do Leite,  se  propôs  a  distribuir  um  litro  de leite  e por  

                                                 
13  “de Caicó”, marca dos produtos seridoenses. A cidade de Caicó é a mais antiga e principal centro urbano 

da região, para lá convergiam produtos regionais para serem comercializados, assim, os compradores 
destas mercadorias se referiam aos produtos como tendo sido adquiridos na cidade de Caicó – Queijo de 
Caicó, picolé de Caicó etc. Maiores informações no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó 
(IICA [v. I. 2000-2006]). 
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família carente, assim colaborou com a consolidação de uma das principais bacias leiteiras 

do Estado, a do Seridó (ARAÚJO, [2000?]). Sobre os efeitos da pecuária no meio-

ambiente discutir-se-á em seguida, na abordagem do tema meio-ambiente. 

 

 

5.3  MEIO AMBIENTE 

 

 

Algumas das novas atividades que os seridoenses adotaram surtiram resultados em 

curto prazo antagônicos: positivos à economia e negativos ao meio ambiente14.  

O lado negativo, é que entre as novas atividades econômicas surgiram práticas que 

– como, por exemplo, à cerâmica, pela retirada da madeira, ou seja caatinga e da argila 

provocaram o assoreamento, erosão e até morte de rios e empobreceram solos, 

prejudicando a agricultura - aceleraram a desertificação. O positivo é que reagiram, 

inovaram e permaneceram no Seridó, resistindo à decadência econômica e a seca e 

valoraram novos produtos. De tal maneira, que o município de Parelhas tornou-se o maior 

produtor de cerâmica do RN, que por sua vez é o maior produtor de telhas do país, 

consumindo 174 mil toneladas de argila e 106,5 mil metros cúbicos de lenha mensalmente 

(MINISTÉRIO PÚBLICO, 2005) Diante do exposto, é possível raciocinar que se por um 

lado a economia cresceu, por outro, os impactos ao meio ambiente foram nefastos, segundo  

o Ministério do Meio Ambiente (2005). Neste sentido o Ministério Público do RN (2005) 

advertiu que as atividades econômicas estaduais estão em risco e a situação mais agravada 

é a do Seridó. 

 

 

 

                                                 
14 Meio ambiente, resultado da interação dos elementos – naturais, artificiais, culturais - que compõem o 

ambiente, propiciando o desenvolvimento equilibrado da vida. Saiba mais no site da UFRJ: 
http://www.eq.ufrj.br/graduacao/aulas/eqw010/aula1ind_meioamb.pdf   

 

http://www.eq.ufrj.br/graduacao/aulas/eqw010/aula1ind_meioamb.pdf
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Logo após a queda do “tripé” econômico, a decadência do PIB15 estadual seria 

compreensível, mas os potiguares surpreenderam e para a série 1985 a 2001 - período em 

que a metodologia foi unificada no Brasil - o PIB do RN cresceu 77,6%, ultrapassando o 

crescimento da região Nordeste (48%), e do Brasil (49,3%) (INSTITUTO DE DEFESA 

DO MEIO AMBIENTE [2000?]). 

Por outro lado, Lucena e Araújo (2007)16 afirmam que há aproximadamente três 

décadas, chama a atenção o fato de o Seridó norteriograndense ser um dos cinco núcleos de 

desertificação do Brasil. Porque, em todo o mundo a desertificação e a pobreza andam 

juntas, contudo, o IDH no Seridó é um dos melhores do estado. Em relação à igreja, 

destacaram que no século XX, o trabalho dos clérigos foi similar em todo o estado do RN, 

no entanto os resultados do Seridó foram diferenciados. Diante disto, segundo eles, 

haveriam algumas possíveis causas que contribuíram com os resultados positivos do 

Seridó, entre eles: 1. Água presa, é uma das regiões que tem mais água presa do mundo - 

mais de 1.000 açudes e barragens - ; quanto mais água democratizada melhor qualidade de 

vida; 2. grande percentual de agricultura familiar; 3. baixa concentração de terras; 4. alto 

nível de  organização social (500 associações); 5. educação pelo rádio; 6. colonização (o 

Seridó recebeu colonizadores que vieram para ficar, para cuidar de gado nas ribeirinhas 

dos rios). A ocupação foi diferente de todo o estado, vieram cristãos novos usando os 

sobrenomes Pereira, Ferreira, Carneiro etc, e, também,  holandeses e portugueses. “Nesta 

colonização, o gene judeu sobressaiu-se, é notável a capacidade de inovação, 

diversificação, criatividade, expansão comercial, argumentação e persuasão dos 

seridoenses, como, também, seu esmero, religiosidade, ânimo e aguçado senso crítico, 

exigência e conservadorismo político” (Lucena; Araújo, 2007, arquivo de áudio).  

Enfim, delineado o contexto estadual, evidenciando-se o seridoense, encadeou-se a 

contextualização municipal. 

 

 

 

                                                 
15 PIB, produto interno bruto,  representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma 

determinada região, durante um período determinado. Sua fórmula clássica é: PIB = C+I+G+X+M, ou seja 
Consumo + Investimentos + Gastos governamentais + eXportações – iMportações.  

 
16Lucena e Araújo (2007), Entrevista aos representantes do SEAPAC, ONG da igreja católica. 
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5.4 SERRA NEGRA DO NORTE 

 

 

Os registros históricos de 

Serra Negra do Norte, evidenciaram 

que em 1680 Sebastião de Oliveira 

Ledo procurando estabelecer sua 

fazenda à criação de gado, 

desbravou o Rio Espinharas, ali 

encontrou - nas duas margens - a 

hostilidade de uma grande nação de  

 

índios tabajaras e onças famintas.  

 

FONTE: Barbosa; Moura[2006?] 
MAPA IV: SERRA NEGRA DO NORTE 

 

 

No leito superior do Rio, sentiu-se mais seguro, em relação Aos índios e onças e 

instalou-se, possivelmente, próximo ao atual povoado de Barra de São Pedro. A partir daí, 

acentuou-se, paulatinamente, a movimentação nas margens do Espinharas, até datarem a 

sua fundação de Serra Negra do Norte nas primeiras décadas do século XVIII. 

Inicialmente, foi estabelecido como parte da Vila de Nossa Senhora do Piancó – Paraiba do 

Norte, por Manoel Pereira Monteiro, seus filhos e dois padres, estes, neste mesmo período, 

construíram a capela de Nossa Senhora do Ó. A razão de seu nome é explicada por duas 

vertentes, uma delas defendeu que adveio de uma inspiração contemplativa da aparência 

escura ou negra da serra; a outra se referiu a uma antiga estória de uma moça negra que o 

Sr. Manoel (fundador) trouxe para a fazenda. Conta-se que ela fugiu e foi morar na serra e 

a partir daí todos os moradores da fazenda se referiam a serra como “A Serra da Negra” e 

depois “Serra Negra”, com o passar do tempo o nome passou à fazenda, em seguida a 

povoação (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006). 
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Em relação à localização do município, olhando o desenho do mapa do estado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Barbosa; Moura[2006?] 
MAPA V: LOCALIZAÇÃO DE SERRA NEGRA DO NORTE E DO RIO ESPINHARAS 

 

 

FONTE: Barbosa; Moura[2006?] 
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MAPA V : LOCALIZAÇÃO DE SERRA NEGRA DO NORTE E DO RIO ESPINHARAS  

 

 

percebe-se que a cidade de SNN, circulada de vermelho no mapa V, encontra-se no Seridó 

Oriental, especificamente, na extremidade sudoeste, fazendo divisa com o estado da 

Paraíba (PB). Banhado pelas águas do Rio Espinharas, o município, segundo o (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006), fica a 167m acima do nível do mar e dista 303 

km da capital Natal, estes kilometros de distância, estão interligados por duas rodovias 

federais, BR 427 e BR 226. O município tem 518 km2 de extensão (0,98 da superfície 

estadual) abrigando, segundo as estimativas para 2006, 7.571 pessoas. Entre as espécies 

vegetativas mais comuns encontradas nas suas delimitações estão: jurema preta, 

marmeleiro, faveleiro, xique-xique e facheiro (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006).  
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5.4.1 As águas do Rio Espinharas 

 

 

O Rio Espinharas é um dos principais afluentes da Bacia Piranhas-Açu, mais 

extensa do RN, recobre 34,7% da superfície estadual e com mais de mil açudes, dos quais  

90% são privados, responde por, cerca de, 78% do potencial hídrico acumulado no estado 

(EMPARN, 2007) - e corre por sua margem direita. Nasce nas encostas meridionais da 

serra do Teixeira e seus principais afluentes são: da direita - Cacimbas, Trapiá, Apaga 

Fogo, Coimbra, Picos, Rolinha, Barra de Carnaúba; da esquerda: Vertentes, Agreste, 

Fundo , Maniçoba, Batista e Torrões (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006). Entre 

aproximadamente duas dezenas de açudes espalhados no município os maiores são o 

Dinamarca com 6.000.000m3 (BARROS, 2004) e o Solidão com 5.000.000 m3 (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006). 

A idéia de construir barragens no Rio Espinharas é tão antiga quanto a fundação de 

SNN. Aproximadamente, há um século, a retórica do poder público municipal, considerava 

a falta d’água um dos maiores problemas da cidade e as promessas de solucioná-lo eram 

reiteradas a cada eleição. Os sertanejos não aceitavam a idéia de nos anos chuvosos, o Rio 

Espinharas - que corta a cidade de SNN (BARROS, 2004) - ficar caudaloso, atingindo um 

curso de 50 km com as precipitações pluviométricas que podem perfazer até 1.652,3 mm e 

no mínimo 129,8 mm por – aproximadamente - três meses (entre fevereiro e maio) e em 

seguida escoar todas as suas águas até ter o leito totalmente descoberto, restando apenas 

areia., como é comum no sertão nordestino (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006).  

Segundo Barros (2004), o poder público em SNN foi coronelista até a última 

década do século XX. Os coronéis estruturavam-se sobre políticas assistencialistas, 

atendiam minimamente os serranegrenses e a cada providência tomada, exacerbava-se o 

poder, evidenciavam o grande “favor” que estavam praticando. Contudo, nos anos 1970 e 

1980, enquanto crescia o êxodo dos paus-de-arara no Nordeste, o número de habitantes de 

SNN manteve-se estável. Em 1985, foi construída uma pequena barragem nas 

proximidades da cidade, visando o abastecimento da zona urbana. Nos anos 1990, segundo 
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Brito (2006), uma linha mais progressista assumiu o poder público e obteve um 

financiamento - junto a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA - construindo a grande 

Barragem Dinamarca inaugurada em 1998. A execução desta barragem, fez com que a 

comunidade ribeirinha aumentasse as esperanças de realizar o sonho de construir barragens 

no Espinharas. 

Para que este sonho se realizasse era preciso conquistar recursos e estes eram 

escassos, assim, considerou-se importante explanar as condições de crédito, apresentando o 

seu berço associativista.  
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6. ASSOCIATIVISMO NO SERIDÓ 

 

 

Na primeira década do Século XX, quando se iniciou a Diocese de Natal, fundou-se 

a Congregação Mariana, visando formar técnicos e estimular o cooperativismo e a 

imprensa (ARQUIDIOCESE DE NATAL, [2007?]). 

O associativismo emergiu ao Seridó mesclado de religiosidade e gradativamente foi 

assumindo espaço e conquistando reconhecimento.  

Era de se esperar que pessoas instruídas como os padres, não ficassem alheias à luta 

dos seridoenses pela sobrevivência, disseram Lucena e Araújo (2007) que residiram em 

sítios seridoenses naquele século. E, realmente não ficaram, como se descreve a seguir. 

 

 

6.1 PROCESSO SÓCIO-RELIGIOSO, BERÇO DO ASSOCIATIVISMO 

SERIDOENSE 

 

 

Referindo-se ao associativismo seridoense remontaram-se as ações públicas e 

sociais distribuídas pela igreja católica desde a primeira metade do século XX. Apoiada 

por organizações nacionais e internacionais a Diocese de Natal, passou a construir ONGs, 

até formar uma complexa institucionalidade. Trabalhou, também, atividades de educação 

rural, sindicalismo e cooperativismo, nesta direção, criou o Serviço de Assistência Rural 

(SAR), incluso um setor de sindicalização para estimular o surgimento do Movimento 

Sindical de Trabalhadores Rurais no RN (MSTR). Ao atingir estas metas, constituiu os 

primeiros sindicatos do RN e criou o Centro de Treinamento de Líderes Rurais (CTLR); 

que, posteriormente, constituiu a Federação dos Trabalhadores da Agricultura no RN 

(FETARN), com mais de uma centena de sindicatos nos anos 1990 (MATOS FILHO, 

2002). 

Os clérigos católicos Eugênio de Araújo Sales (seridoense de Acari) e Nivaldo 

Monte, no final da década de 40, idealizaram o Movimento Natal, um trabalho sócio-
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religioso para auxiliar na crise do pós Segunda Guerra Mundial que vivia a capital do RN. 

Desenvolveram importantes ações sociais como a Rádio Rural de Natal, as Escolas 

Radiofônicas, o incentivo à criação e a organização dos sindicatos de trabalhadores rurais; 

a organização dos patronatos para a educação de crianças carentes; frentes de trabalho, 

para os trabalhadores rurais, nos períodos das secas (ARQUIDIOCESE DE NATAL, 

[2007?]). Sua maior limitação foi à dependência de fontes externas. Contudo, formou 

lideranças contribuindo com a compreensão do processo de descentralização17 das 

políticas públicas no meio rural (INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO 

PARA A AGRICULTURA, 2000) e no início do século XXI, ainda, são perceptíveis as 

práticas e articulações do Movimento Natal no processo de implementação de políticas 

públicas do estado (MELO, 2004).  

Neste período, quase 80% da população seridoense habitava em áreas rurais e a 

igreja católica temia que a pobreza se transformasse em violência. Este temor levou-a a 

efetivar a construção de paróquias, simultaneamente, e ao lado de escolas rurais, 

totalmente gratuitas. Contudo, tanto nas escolas que priorizavam a educação às elites, 

como nas escolas rurais, a linha pedagógica era a mesma. Para isto, os bispos reuniam-se 

com freqüência, o que é bastante incomum, e firmavam a direção pedagógica de buscar 

dignidade para todos sem causar a ruptura com o sistema capitalista (LUCENA; ARAUJO, 

2007). 

Dom Eugênio, nos anos 1950, era administrador apostólico da igreja católica e 

fundou a Rádio Rural. Uma das primeiras emissoras do Rio Grande do Norte (RN), 

pioneira na cultura radiofônica brasileira. Com o passar do tempo tornou-se a Rede Rural 

de Rádio (Rádio Rural de Natal, Rádio Rural de Caicó, Rádio Rural de Mossoró e Rádio 

Rural de Parelhas). E, por intermédio dela surgiu um projeto pioneiro no Brasil, o de 

alfabetização pelo Rádio, que funcionou durante quarenta anos. Mais recentemente, passou 

a ser administrada pela Canção Nova e vai ao ar 24 horas por dia com uma programação 

totalmente religiosa (ARQUIDIOCESE DE NATAL, [2007?]).  

Para os habitantes de sítios seridoenses, como Lucena e Araújo (2007), o trabalho e  

 

 

                                                 
17 Descentralização das políticas públicas, processo explicado no decorrer deste trabalho. 
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a dedicação de alguns padres marcaram positivamente a vida de muitas comunidades. 

Entre muitos citaram os padres Tércio, Euclides, Manuel Tavares, Ernesto, 

Raimundo e Eugênio de Araújo que dinamizaram a rotina educacional seridoense. 

Também fizeram referência ao desafio superado pelo bispo Dom José Medeiros Delgado 

de origem serranegrense, que criou, com apoio e ajuda financeira de muitos seridoenses, 

entre outros, os colégios. 

O Ginásio Diocesano Seridoense (GDS), na primeira metade do século XX, mais 

tarde Colégio Diocesano Seridoense (CDS), exclusivo, para rapazes e o Educandário Santa 

Terezinha, às moças, como, também, o Seminário Santo Cura D’Ars. Para lecionar foram 

convidados religiosos europeus. Lazaristas para a educação dos homens e irmãs do amor 

divino para as mulheres. Os padres formados em Caicó eram encaminhados para 

capacitarem-se na Europa, para depois voltarem mais capacitados e transmitirem seus 

conhecimentos. Quanto aos outros alunos, podiam observar o regime de internato ou de 

externato e a maioria deles originava-se de famílias abastadas, a outra parte eram oriundos 

de famílias carentes da região, contempladas com bolsas de estudos (ARAÚJO, 2007).  

Formato muito criticado, por atender, prioritariamente, a classe média e a elite do 

Seridó, enquanto a maior parte da população do Seridó sobrevivia com agricultura familiar 

em áreas rurais. 

O contexto seridoense do século XX foi, para Lucena e Araújo (2007), motivo de 

orgulho, por suas raízes, trajetória e oportunidade de ter aprendido com a emissora de 

educação rural de Caicó, como chamam a Rádio Rural, e na escola rural e por preservarem 

uma visão de mundo orientada pela teologia da libertação. Para eles a igreja trouxe ao 

Seridó, através da rádio, além da comunicação, educação, evangelização e valores e 

princípios associativistas, que foram fundamentais na formação do entendimento sobre o 

desenvolvimento seridoense. Mencionaram famílias inteiras que foram alfabetizadas pela 

Rádio e, algumas pessoas que se tornaram lideres em nível estadual e, até, nacional.  

Neste contexto os seridoenses foram apropriando-se do associativimo e 

transmitindo esta ideologia, de geração em geração e, certamente, esta noção colaborou  

com o êxito dos seus projetos. 
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6.1.1 Apropriação do associativismo 

 

 

O trabalhador rural foi considerado atrasado por muito tempo. Diante do 

desenvolvimento tecnológico, muitos acreditavam que este tipo de trabalho desapareceria. 

Esta visão quando defrontada com suas relações sociais, diferentes relações de produção e 

organizações econômicas, dependendo da região onde estavam inseridos, provocaram 

amplo debate em todo o mundo e com o decorrer dos anos foi sendo superada. 

Um dos aspectos que podem ter colaborado com esta visão de atraso, por um 

grande período de tempo, pelo menos no Brasil, foi a elaboração de políticas públicas 

rurais voltadas prioritariamente ao latifúndio, financiamentos direcionados a poucos 

proprietários de grandes extensões de terras. 

A partir dos últimos anos do século XX, este quadro foi suavizado por políticas de 

combate a pobreza, entre elas as de pobreza rural. Buscando atender este último segmento 

recortou-se o mundo rural em grandes e pequenos produtores. Mas, no mundo acadêmico, 

na medida em que os debates se multiplicam, este recorte vem perdendo espaço e 

destacam-se as relações de produção. As questões rurais estão fazendo parte de amplos 

debates e não há um pensamento homogêneo sobre o assunto. Mas, não será possível olhar 

mais detidamente o referido debate, para não se afastar do foco dos objetivos deste 

trabalho. 

Entretanto, a importância de mencioná-lo rapidamente, é para ampliar a 

compreensão a respeito das condições em que se encontravam os agricultores familiares e, 

da nomenclatura usada pelos programas de combate à pobreza rural, após os anos 1970. 

Um dos mais importantes programas foi o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 

(PAPP) - que surgiu nos anos 1970, também conhecido como PCPR18, no RN, 

posteriormente, chamou-se Programa de Desenvolvimento Solidário (PDS) – um programa  

 

 

                                                 
18 PCPR, programa explicado no último capítulo. 
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no qual o agricultor não precisa desembolsar o pagamento do empréstimo19. Isto é, os  

diretamente beneficiados não precisam devolver os recursos, outros são responsáveis por 

este reembolso, conforme descrito no último capítulo, no tópico PCPR. Para concorrer a 

esta linha de crédito os agricultores familiares devem organizar-se em associações e 

elaborar seus próprios projetos. Estes são apresentados aos conselhos municipal e estadual, 

podendo ser aprovados ou não. 

Este programa estimulou a formação de um grande número de associações no 

Nordeste com o modelo associativista “de cima para baixo”, conforme descrito por Singer 

(2002). Suas considerações, indicam que associações constituídas assim, têm tendência a 

falta de autonomia. 

Em Serra Negra do Norte, cidade do Seridó norteriograndense que abrigou o objeto 

deste estudo, a primeira organização rural foi a do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(STR), em 1972, segundo Araújo, (2006 e) não havia nenhuma outra organização rural.  

A visão do poder público atual, segundo o vice-prefeito Brito (2006), a respeito 

daquele período é que quando se iniciou a organização das associações rurais os sindicatos 

temeram perder seus associados às associações, que poderiam ser um enfrentamento aos 

mesmos e uma grande rede gerenciadora da dinâmica da comunidade. E, Ruy Pereira 20 

(prefeito municipal do período) contribuiu ativamente para que se concretizasse esta 

organização associativista no município. 

Como descrito anteriormente, esta população foi orientada ao associativismo desde 

o início do século XX pela Igreja Católica, que transmitiu paulatinamente nas ondas da 

Rádio Rural e nas escolas coordenadas pelos padres e freiras uma ideologia associativista, 

fortemente marcada pelo “solidarismo filantrópico”. Este associativismo doa riquezas, ou 

melhor, esmolas para os pobres, mantendo-os minimamente. Segundo (SINGER, 2000), 

esta forma de atendimento aos pobres obstrui a busca por soluções definitivas que 

conduzam a uma melhor qualidade de vida.  

Diante do exposto, pode-se refletir que a junção do incentivo deste político com a 

 

                                                 
19 O recurso do PCPR, é entendido pelos solicitantes de financiamento como de fundo perdido, entretanto, é 

um empréstimo com baixos juros feito pelo Governo Estadual com o aval do Federal, totalmente pago. 
20 Rui Pereira, médico pernambucano que se casou com uma serranegrensse, cuja família é tradicionalmente 

envolvida com política. 
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imposição do associativismo “de cima para baixo” e o “solidarismo filantrópico” incutido, 

paulatinamente, nas comunidades rurais, somados ao contexto que os abrigava, resultaria 

em um complexo quadro de dependência e falta de autonomia. 

Em 1997, este cenário estava posto em SNN, mas, seus resultados não seguiram a 

lógica defendida pela teoria especializada. O STR/SNN, mesmo sentindo-se ameaçado, 

incentivado pela possibilidade de concretizar recursos pelo PCPR junto à comunidade, que 

seria gestora dos próprios projetos em todos os níveis, aceitou o desafio de mobilizar a 

população rural para organizar-se em associações e disseminou a ideologia associativista - 

sem o “solidarismo filantrópico”. 

Na atualidade, o STR e as associações trabalham harmoniosamente em prol do 

desenvolvimento comunitário, o próprio presidente do STR é filiado a uma associação 

rural. Os membros das associações criadas e das (re)organizadas (apenas três antigas 

associações que estavam, praticamente, desativadas) participam das reuniões regularmente 

e já realizaram muitos projetos. Por seu intermédio, as comunidades, discutem fragilidades 

e potencialidades, montam planos de desenvolvimento e entregam ao poder público, 

depois, exigem, cobram, reivindicam (ARAÚJO, 2006e). 

Para Brito (2006)21, “SNN não seria o que é sem o movimento associativista”, 

referência de melhoria na qualidade de vida. Ocorrência possibilitada pela capacitação, 

estímulo, acompanhamento e preparo das lideranças comunitárias. As associações estão 

expandindo espaço junto às prefeituras e aumentando a eficiência junto aos associados. 

Para ele, este quadro só foi possível pelo estímulo, empenho e dedicação tanto do ex-

prefeito Rui Pereira, como do STR “grande âncora”, que dinamizaram e deram ritmo ao 

movimento associativista. A ausência do presidente do STR hoje, deixaria este quadro 

debilitado.  

Entretanto, a prefeitura municipal de SNN e o STR, encontraram comunidades cuja 

ideologia associativista (mesmo que com o solidarismo filantrópico) estava impregnada na 

mente, pelo trabalho de décadas dos clérigos católicos na Rádio Rural e nas escolas rurais e  

 

 

                                                 
21 Brito (2006), Acácio Sânzio Brito. Entrevista ao atual vice-prefeito de SNN. 
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católicas. Se não fosse por isto, os resultados dificilmente teriam sido os mesmos, mas, ao 

mesmo tempo, se não fosse o empenho institucional, tanto governamental como não 

governamental, apoiando estas associações a realização dos projetos de barragens de SNN 

estaria muito comprometida. Mas, para obter sucesso em projetos de combate a pobreza 

rural, não basta descentralizar recursos ou disseminar a ideologia associativista, é 

necessário juntar estes ao apoio institucional governamental e não-governamental e 

integrar as políticas públicas. 

A descentralização dos recursos fortaleceu o associativismo, segundo Menezes 

(2006), porque, apesar dos relatórios avaliativos do PCPR/RN, indicarem que de, 

aproximadamente, 4.000 associações no RN, grande parte não teve continuidade, outras 

não se desfariam mesmo que o programa deixasse de financiá-las. É certo que muitas 

associações interessadas, unicamente, na aprovação dos recursos do PCPR I e II se 

desfizeram após a conquista da aprovação e liberação dos financiamentos, mesmo assim 

das que ainda existem quase 50% não existiriam, se não fosse à obrigatoriedade da 

organização social associativista para aprovar projetos pelo PCPR (MENEZES, 2007). 

No Seridó22 do Rio Grande do Norte o associativismo vem se configurando de uma 

forma muito importante. A avaliação dos resultados do PCPR, feita pelo Instituto 

Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA), contou 479 associações, excluindo 

as que os líderes não moravam nas comunidades, perfazendo uma média de 76% entre as 

organizações municipais. Estas funcionavam como capacitadoras de lideranças, 

instrumento de (re)invindicação de políticas junto às demais esferas do governo e 

organizadoras de importantes fóruns de debates sobre o desenvolvimento sustentável 

municipal em 2000. E, subdividiam-se em dois conglomerados: Associação dos 

Municípios dos Seridó (AMS), com sede em Caicó e a Associação dos Municípios do 

Seridó Ocidental (AMSO) em Currais Novos. A AMS está composta pelos municípios de 

Caicó, Cruzeta, Ipueira, Jardim de Piranhas, São Fernando, São João do Sabugi, São José 

do Seridó, Serra Negra  do  Norte,  Timbauba   dos  Batistas;  e  a  AMSO   constituída por,  

 

                                                 
22 O Seridó a que se referiu o (IICA) é maior do que o Seridó mencionado pelo IBGE. O  IICA incluiu as 

Zona Homogênea das Serras Centrais, por entender que histórica, cultural, econômica e etc, ela se  
homogeneizava com o Seridó. Mais informações 
<http://www.iica.org.br/Docs/Publicacoes/PublicacoesIICA/PlanoDesenvolvimentoSustentavelSeridó-
VolumeI.pdf> p. 37 
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Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas, Equador, Parelhas, Jardim do Seridó, Ouro 

Branco, Santana do Seridó, Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Santana do Matos, 

São Vicente e Tenente Laurentino Cruz (INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA, 2000).  

 

 

6.1.2 Associativismo em Serra Negra do Norte 

 

 

Para Araújo, (2006e)23, no final dos anos 1980 e  no princípio dos anos  1990, os 

agricultores familiares ribeirinhos do Espinharas organizaram as primeiras associações dos 

ribeirinhos do Espinharas. 

Em 1997, quando o técnico do Programa de Combate a Pobreza Rural I no RN 

(PCPR I/RN) visitou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de SNN, levou 

informações relativas ao novo processo de financiamento a “fundo perdido”, ou seja, sem 

reembolso do valor investido e que o reembolso era de, apenas, 10% do valor financiado e 

este poderia ser pago com trabalho. Explicou que o PCPR I receberia projetos, unicamente, 

vindos de associações e, quando fossem aprovados, elas mesmas conduziriam todo o 

processo dos projetos, elaborando, executando e mantendo. Depois, estimulou o presidente 

do sindicato a mobilizar e organizar a população rural (ARAÚJO, E., 2006). 

Simultaneamente, uma gestão mais democrática do poder público local (1996 – 

2002), engajou-se no processo (BRACERAS, et al, 2004), o prefeito, segundo Pereira 

(2007, arquivo de áudio), ao participar das reuniões ouvia os cochichos “este homem fala 

bonito, vai enrolar a gente”. Mas, no processo envolveram-se outras instituições, entre elas, 

segundo Ribeiro (2007) a EMATER, que planejava uma ação neste sentido. E, o SEAPAC, 

que naquele período priorizou em sua agenda, o município de SNN. 

 

 

                                                 
23 Araújo (2006), Entrevista ao representante do STR de SNN, sindicalista Eraldo, que completou nove anos 

como presidente. 
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Assim, entendeu-se, através das entrevistas aplicadas aos diversos participantes do 

processo, que o STR impulsionado pela possibilidade dos agricultores familiares 

elaborarem e gerirem seus próprios projetos coordenou todo o processo associativista 

apoiando-se, principalmente, na prefeitura de SNN, como também na EMATER e 

SEAPAC e que o procedimento de organizar, re-organizar, regulamentar e orientar as 

associações dos pequenos produtores rurais do Espinharas em SNN, seguiu os seguintes 

passos: 

 

 

FIGURA I: ETAPAS DA CRIAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
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Esta é uma síntese dos pontos mais importantes de cada etapa, muitos 

procedimentos foram desenvolvidos no processo. Primeiro o presidente do STR, que, 

inclusive era o coordenador da agricultura no município “saia numa moto chamando todas 

as famílias para as reuniões, que aconteciam tanto na casa das pessoas, como, no Palácio 

dos Conselhos” (PEREIRA, 2007). E, “pelo menos duas reuniões foram feitas em cada 

comunidade para informar sobre os financiamentos do PCPR I e conscientizar a população 

da importância de participarem das associações” (RIBEIRO, 2007; ARAUJO I, 2006 – 

arquivo de áudio). 
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Quatro associações já estavam fixadas: a Associação dos Produtores de Curral 

Queimado (Curral Queimado); a Associação de Desenvolvimento Comunitário da 

Comunidade Conceição (Conceição); a Associação de Desenvolvimento Comunitário da 

Comunidade Pitombeira (Pitombeira); e, a chamada Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do Arapuá (Arapuá), posteriormente denominada Associação comunitária dos 

sítios Arapuá e Vapor. Entretanto, todas estavam desestruturadas, irregulares e quase não 

se reuniam (ARAUJO I, 2006).  

Contudo, antes destas reuniões, de acordo com Braceras et al. (2004), agricultores 

do longo do rio visando os financiamentos do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

solicitaram quatro projetos de barragens a Cooperativa dos Produtores Rurais de Serra 

Negra do Norte (COOPSERRA), estes foram elaborados em parceria com a Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do RN, mas não foram aprovados pelo referido banco.  

Re-organizadas as associações, estes mesmos projetos foram encaminhados ao 

PCPR I, mas, inicialmente, também, não foram aprovados. Em anos anteriores o programa 

havia financiado um açude comunitário na área rural de SNN, privilegiando alguns poucos, 

com isto, criaram-se restrições a um novo financiamento naquelas proximidades. A 

superação desta dificuldade se deu pela supervisão dos técnicos do programa, que 

conheceram as comunidades e reuniram-se com os envolvidos no processo, comprovando 

que os projetos eram de interesse da comunidade rural, que os agricultores familiares 

estavam realmente envolvidos e seriam beneficiados em escala e que, além da comunidade, 

os projetos colaborariam com o desenvolvimento municipal de SNN (BARROS, 2004). 

 

 

“Quando os recursos do PCPR foram liberados, os próprios líderes das 
associações financiadas convocaram a COOPSERRA, a Prefeitura Municipal, 
STR, o Conselho Municipal do (PAPP) e a EMATER, para fazer uma reunião, 
porque entenderam que os recursos eram insuficientes”  

(BARROS, 2004, depoimento)24.  

 

 

                                                 
24 Urbano de Barros, entrevista realizada ao Secretário da Agricultura no período de construção das 
barragens. 
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Este obstáculo, conforme será visto em seguida, foi superado. No sertão nordestino 

as chuvas sempre são recebidas com muita alegria.  

Nesta parte do trabalho, é importante repetir que os agricultores familiares de SNN, 

envolvidos no processo viviam basicamente, da cotonicultura, pecuária e culturas de 

sobrevivência  

A chegada da praga do bicudo comprometeu o cultivo do algodão, assim as 

dificuldades dos agricultores familiares aumentaram (BRACERAS; et al, 2004). Como 

agravante, na estiagem de 1998, os poços amazonas existentes ao longo do Rio Espinharas 

rebaixaram muito o nível de água, culminando com a inexistência da mesma, limitando as 

fontes de água a armazenada nas cisternas (BARBOSA; MOURA[2006?]), mas, este 

recurso não era encontrado em muitas casas.  

Portanto, era imprescindível a construção de barragens, as primeiras foram 

construídas de uma forma muito inovadora, pela intensidade da atuação e 

comprometimento institucional, pela integração das políticas (algumas políticas são 

direcionadas ao combate a pobreza, mas, é difícil integrá-las), pela disponibilidade e 

confiabilidade dos agricultores familiares na liderança institucional, pela transparente e 

eficiente administração dos recursos (os recursos recebidos do PCPR I eram muito 

inferiores ao que necessitavam para construir as barragens, mas, com esforço e dedicação 

construíram os grandes projetos).  

Não é comum a junção destes importantes fatores na realização dos projetos de 

combate a pobreza rural, inclusive, a integração das políticas, segundo Matos Filho (2007), 

aconteceu em SNN, mas, isto não é comum no RN. E, considerou-se que, unicamente, a 

convergência destes esforços possibilitou à construção das barragens e, no período 

previsto, as chuvas foram recebidas com alegria e muita expectativa, as águas testariam a 

estrutura das barragens.  

Quando as comunidades de Curral Queimado, Arapuá e Rolinha concluíram seus 

projetos e foram testadas, segundo o PCPR I/RN (2002), foi possível aos agricultores 

familiares, mesmo no período de estiagem, desenvolver atividades produtivas, sobretudo a 

agricultura, principal atividade econômica da região. Cultivaram trinta e nove hectares de 

feijão, três hectares de melancia, quase dois hectares de tomate e seis hectares de capim 

elefante e mantiveram os rebanhos bovino e caprino com, cerca de 1.900 animais (PCPR 

I/RN, 2002). 
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É inegável a importância destas experiências, com destaque ao fortalecimento das 

outras associações, da região, cujos membros, decidiram construir outras barragens e 

proporcionando um crescimento em termos associativistas. De acordo com Lucena e 

Araújo (2007, arquivo de áudio), na atualidade, se a imprensa disser que as barragens são 

do governo, os membros das associações respondem “veio com o dinheiro do Estado, 

nossos impostos”. Apropriaram-se das barragens e sabem o valor de sua participação. 

Na atualidade, muitas comunidades reúnem-se, através das associações e discutem 

problemas e potencialidades, depois planejam o desenvolvimento para suas comunidades e 

entregam ao poder público, a partir deste momento exigem, cobram e reivindicam o 

cumprimento das ações planejadas. E, assim já conseguiram realizar muitos projetos. Estão 

organizados, suficientemente, para coibir movimentos contrários (ARAÚJO, E. 2006).  

Contudo, não avançaram na organização da comercialização de sua produção, 

enquanto outros municípios como, Serra do Mel organizaram-se em cooperativas e 

exportam sua produção. 

Exemplifica-se o contentamento da população pelo o relato de duas pessoas, 

Aparecida25, cuja família é associada da barragem Arapuá, sua mãe D Amélia, moradora 

da comunidade Arapuá encaminhava-se para lavar roupas levando uma pá, porque a única 

maneira de encontrar um pouco de água era cavar uma cacimba na parte baixa do leito do 

rio, hoje lava roupas “na cachoeira do sangradouro”. E outra moradora da comunidade, D. 

Francisca26, durante um período do ano levantava às três horas da manhã para buscar água  

em uma cacimba perto da sua casa, esta minava um balde de água por noite, quem 

chegasse primeiro levava, hoje ela tem água encanada. Entre todas as barragens a única 

que não suportou a fora das águas foi a da Conceição, que foi parcialmente destruída. 

Diante do exposto, todas as associações fortaleceram-se (ARAÚJO, 2006e) e outras 

cinco barragens foram construídas. O STR/SNN elaborou os projetos, apoiado pelo 

conhecimento do FUMAC, FETARN, SEAPAC e EMATER em parceria com a prefeitura 

municipal de SNN, que arcava com as despesas (STR/RN, [2000?]). Assim, ao todo foram 

aprovadas e construídas nove barragens, seguindo as especificações do quadro I a seguir: 

 

                                                 
25 Maria Aparecida de Araújo ou Cida Legal, como é mais conhecida,  foi a funcionária do STR que 

conduziu-nos aos sítios de SNN ao realizarmos pesquisas e recolhermos atas. 
26  Francisca Batista de Araújo Santos, associada da barragem Arapuá entrevistada durante a pesquisa. 



 97

QUADRO I: FUNDAÇÃO, PERFIL, CAPACIDADE E CUSTOS DAS BARRAGENS 

Barragens Ano da 
Construção 

Número 
de pessoas 
residentes 

Número de 
famílias 

beneficiadas 

Custos 
(R$) 

Volume 
d'água 

acumulado 
na calha 

(m3) 

Volume 
d'água 

acumulado 
no subsolo 

(ha) 

Área 
cultivada 

(ha) 

Arapuá 1998 268 61 37500 600000 500000 45 
Barra da 
Maniçoba 2000 117 26 23803 200000 180000 20 
Barra de São 
Pedro 2002 346 82 - 300000 500000 30 
Boa Vista 2000 77 16 47554 864000 700000 40 
Conceição 1998 160 40 22500 450000 513000 60 
Curral 
Queimado 1998 72 16 25200 375000 290000 35 
Pitombeira 1998 127 32 20119 240000 110000 20 
Rolinha 1999 170 31 45113 450000 500000 45 
Torrões [1999?] 85 - - 450000 380000 45 

Total 1422 222 221789 3929000 3673000 340 
FONTE: estimativas STR/SNN [2003?] 

 

 

O quadro I evidenciou que os custos da barragem Boa Vista foram os mais altos, 

mas a capacidade de sua bacia hidráulica, também é maior, atingiu, um grande volume de 

água subterrânea e na calha, contudo beneficiou o menor número de famílias (16), junto 

com Curral Queimado que não é muito grande, mas teve o quarto menor custo entre estas 

barragens.  

Na agricultura, a atividade econômica que gerou os maiores valores foi à produção 

de feijão verde - Feijão – Verde do Vale do Espinharas (sua marca)- comercializado, 

principalmente, no mercado local, regional e na CEASA do estado da Paraíba, uma 

demanda localizada (MATOS FILHO, 2007). 
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QUADRO II: CULTURAS CULTIVADAS E RENDA 
 

C o m u n id a d e s C u ltu ra s  
c u ltiv a d a s P o c e n ta g e m R e n d a

fe ijã o 4 0 % R $  1 6 .8 0 0 ,0 0
m ilh o 2 0 % R $  5 .6 0 0 ,0 0
m e la n c ia 1 0 % R $  4 .9 0 0 ,0 0
c a p in e ira s 3 0 %
fe ijã o 5 0 % R $  3 6 .0 0 0 ,0 0
m ilh o 2 0 % R $  9 .6 0 0 ,0 0
m e la n c ia 1 0 % R $  6 .6 0 0 ,0 0
c a p in e ira s 2 0 %
fe ijã o 3 0 % R $  1 6 .2 0 0 ,0 0
m ilh o 2 0 % R $  7 .2 0 0 ,0 0
m e la n c ia 1 0 % R $  4 .9 5 0 ,0 0
c a p in e ira s 4 0 %
fe ijã o 3 0 % R $  1 6 .2 0 0 ,0 0
m ilh o 2 0 % R $  7 .2 0 0 ,0 0
m e la n c ia 1 0 % R $  4 .9 5 0 ,0 0
c a p in e ira s 4 0 %
fe ijã o 4 0 % R $  9 .6 0 0 ,0 0
m ilh o 1 5 % R $  2 .4 0 0 ,0 0
m e la n c ia 1 5 % R $  8 .8 0 0 ,0 0
c a p in e ira s 3 0 %
fe ijã o 5 0 % R $  2 7 .0 0 0 ,0 0
m ilh o 1 0 % R $  3 .6 0 0 ,0 0
m e la n c ia 3 0 % R $  1 4 .8 5 0 ,0 0
c a p in e ira s 1 0 %
fe ijã o 4 0 % R $  9 .6 0 0 ,0 0
m ilh o 1 0 % R $  1 .6 0 0 ,0 0
m e la n c ia 2 0 % R $  4 .4 0 0 ,0 0
c a p in e ira s 3 0 %
fe ijã o 3 5 % R $  1 6 .8 0 0 ,0 0
m ilh o 1 5 % R $  4 .8 0 0 ,0 0
m e la n c ia 1 0 % R $  4 .4 0 0 ,0 0
c a p in e ira s 4 0 %
fe ijã o 3 0 % R $  1 6 0 .8 0 0 ,0 0
m ilh o 2 0 % R $  4 .8 0 0 ,0 0
m e la n c ia 1 0 % R $  3 .3 0 0 ,0 0
c a p in e ira s 4 0 %

C u rra l 
Q u e im a d o

C o n c e iç ã o

A ra p u á

R o lin h a

S ã o  P e d ro

B a rra  d a  
M a n iç o b a

T o rrõ e s

P ito m b e ira

B o a  V is ta

 

Inclusive, por algum tempo, 

um intermediário financiou 

o plantio e a colheita de 

alguns produtores de feijão 

verde e fez uma câmera 

frigorífica para guardar o 

feijão empacotado a vácuo, 

depois o transportava 

resfriado para São Paulo 

(PEREIRA, 2007), 

dinamizando a economia,  

 

 

 

 

 
FONTE: estimativas STR/SNN, [2003?] 

 

 

isto levou, segundo Brito (2006), à monocultura do feijão, assunto que não será 

possível discutir neste trabalho. 

Assim todas as barragens em foco, desempenharam um grande papel social, 

beneficiando centenas de agricultores familiares e fixando-os ao campo, 

disponibilizando recursos hídricos o ano todo e favorecendo o sistema de 

abastecimento para consumo humano, possibilitando atividades produtivas, como 

piscicultura, fruticultura e horticultura irrigada e agricultura em geral. 

De acordo com quadro III a seguir, em 2002, destacaram-se as barragens da 

Conceição, Arapuá e Pitombeira, cujas proximidades abrigavam os maiores 
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rebanhos. A barragem da comunidade Boa Vista, é a maior em capacidade de 

volume de água e produziu muito, impulsionada pelo “peixamento” - isto é a 

introdução artificial de peixes feita, segundo Pereira (2007), pela prefeitura, para que 

no final do ano rendesse algumas toneladas de peixes para ser divididos entre eles. 

 

 

QUADRO III: EFETIVO PECUÁRIO  
SEGUNDO AS BARRAGENS 

 PECUÁRIA  (ha) PSCICULTURA 

Mat. 
Bov. 
Leit.

Gado 
de 

corte  

Cap/ 
ovin 

BARRAGENS 

(cab) (cab) (cab) 

Peixe (kg) 

Curral 
Queimado - -  50 3.750

Conceição  - 100 150  

Arapuá 120 100 120 4.500

Pitombeira 120 101 200 2.400

Rolinha 60 40 150 4.500
Barra de 
maniçoba - 52 80 3.000

Torrões - 36 44 4.500

Boa vista 76 101 70 7.200

TOTAL 614 561 820 29.850

Entre os resultados da implantação dos 

projetos de barragem, os que mais se 

destacaram na produção de peixe, em 

2002, foram: Arapuá, Rolinha e Torrões. 

O maior rebanho de caprinos e Ovinos foi 

a Pitombeira e em relação ao gado leiteiro 

e de corte foi a do Arapuá e novamente 

Pitombeira. 

 

 FONTE:IICA(2002)  PCPR I /RN  

 

 

A situação produtiva e econômica da população in locu apresentada partiu de uma 

estimativa elaborada pelo STR/SNN, expressando de uma forma geral as condições dos 

pequenos produtores. O próximo tópico desenhará o perfil dos mesmos em relação à educação. 
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6.2 COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO 

 

 

Remonta-se ao século XVIII, para demonstrar que a educação tem grande importância 

no Seridó. A ata que registrou a instalação da povoação de Caicó (cidade pólo da região), em 

1735, foi assinada por: militares, agricultores, criadores, artesões, um sacerdote e um professor 

público. Demonstrando que pessoas de várias classes sociais eram alfabetizadas, o que, 

generalizando, não era comum no Brasil. E, a especificação da presença de um professor 

descrito como público, no mínimo chama a atenção, para a valorização dada à socialização dos 

saberes escolares. Neste mesmo século, registros acusaram a reincidência da presença de 

famosas obras clássicas em residências comuns, Cícero, Virgílio e os Lusíadas de Camões, 

(ARAÚJO, M., [2006?]). 

Talvez por este motivo, Lucena e Araújo (2007), do Serviço de Apoio aos Projetos 

Alternativos Comunitários (SEAPAC) - ONG da igreja católica, que executa ações, 

fortalecendo, assessorando e apoiando tecnicamente na elaboração, implantação e 

gerenciamento de organizações comunitárias, no âmbito da Diocese de Caicó – revelaram 

que os planos de desenvolvimento das comunidades rurais seridoenses são surpreendentes. 

Apresentam como prioridade central à educação dos filhos e a saúde, depois transporte e 

energia elétrica e por último, o que pela lógica seria o primeiro, a agricultura (na maioria 

dos casos único meio de sobrevivência).  

E, para concretizar a verdade desta afirmação, os próprios Lucena e Araújo (2007), 

são modelos, para muitas famílias rurais. Porque nasceram no sítio, mas estudaram na 

Escola Paroquial e se formaram. Araújo, conhecido como Teixeira, nasceu em Jardim do 

Seridó no Sítio Pau dos Ferros, estudou na escola rural e toda sua formação foi na igreja, 

hoje é bacharel em direito e licenciado em letras. Entre os da sua geração - das sete 

famílias que moravam no sítio - foi o único que se formou. E, Lucena, conhecido como 

Procópio ou Dedé, nasceu no Sítio São João da Onça na cidade de Caicó no Seridó, 

formou-se em Engenharia Agrônoma, dos seus nove irmãos, apenas, ele e uma irmã estão 

formados (LUCENA; ARAUJO, 2007).  

O Seridó destacou-se na educação fundamental. A pesquisa realizada, em 2005, 

pelo Ministério de Educação (ME), por intermédio do Índice de Desenvolvimento da 
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Educação Básica (IDEB), para avaliar o nível da educação fundamental no Brasil, detectou 

que a média do índice para a cidade de Acari (4,1) superou a média do RN (2,6) e a do 

Brasil (3,8), de acordo com o gráfico II a seguir que apresentou os municípios do Seridó 

Oriental a direita e do Seridó Ocidental a esquerda. 
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GRÁFICO II: ENSINO FUNDAMENTAL NO SERIDÓ (2005) 
FONTE: base de dados IDEB/2005. 

 

 

O Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas e Estudos Educacionais (2007), não 

apresentou os dados para todos os municípios do Seridó. Elucida-se que de todos os 

municípios do Seridó, cujos dados foram apresentados na pesquisa do IDEB (2005) e estão 

expostos no gráfico II, apresentado anteriormente, apenas Jardim de Piranhas situou-se 

abaixo da média do RN. Baseando-se nestes municípios, para citá-los Jardim de Piranhas, 

São João do Sabugi, São José do Seridó, SNN, Currais Novos, Acari, C. dos Dantas, 

Equador, Parelhas e Ouro Branco, a média do Seridó (3), também superou a do estado. 

É de domínio público a importância do conhecimento secular. E deste 

conhecimento secular, somado aos princípios, valores cristãos e associativistas, foi 

formada a “bagagem” do seridoense. A história destes foi marcada pela (re)significação e 

consolidação dos seus hábitos e saberes. Esta superação seria a marca de uma forte 

identidade? Com esta indagação passou-se ao próximo tópico.  
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6.3 IDENTIDADE 

 

 

Etimologicamente esta palavra deriva do latim identitade, se refere a um conjunto 

de partes ou informações que, não se decompõem, formam a identificação de uma pessoa. 

Muitas abordagens foram delineadas a este respeito. Neste trabalho, filia-se a 

explanada por Morais (2004), na qual o simbolismo (dimensão cultural - religião, artes, 

educação, ciência, associativismo etc.) e a materialidade, (dimensão real – neste caso, 

espaço regional) constroem a identidade. Este espaço regional é a “referência identitária 

que comporta um valor simbólico” (MORAIS, 2004, 49). 

Aportando-se nesta perspectiva de pensar a identidade, a descrição feita por Lucena 

e Araújo (2007), na entrevista ao SEAPAC, pode ser entendida como a construção de uma 

identidade. Para eles o Seridó diferencia-se no RN pelo sentimento de pertencimento a 

terra, que pensam estar ligado à colonização. Na sua visão quem veio para o Seridó veio 

para ficar, para cuidar do gado nas ribeirinhas dos rios, diferente de todo o estado. Pela 

influência, fervor e tradição religiosa dos cristãos novos (judeus naturalizados portugueses, 

perseguidos por sua religião judaica), que ali chegaram os Pereira, Ferreira etc. 

Identificaram nos seridoenses eximia capacidade de inovar, argumentar, negociar, 

persuadir e diversificar. Esta capacidade é marcada pelo cuidado com a pessoa humana, 

bom ânimo, esmero e uma postura política levemente conservadora, com um perfil 

tendente à crítica e a exigência. Tudo isto, segundo os autores, instigou a prática de 

políticas paternalistas com os pobres, visível na região, e forçandou os políticos à nunca 

abandoná-los.  

Esta capacidade de inovação, diversificação, criatividade, a que se referiram 

Lucena e Araújo (2007), de certa forma pode ser considerada uma modernização. O 

constante aperfeiçoamento (re)inventado suas práticas, como ao criarem a marca Seridó, 

tão conhecida no RN, agregando valor aos produtos (biscoitos, carnes, queijos, sorvetes, 

bordados) tradicionalmente comercializados na região. E, evidenciaram um traço que 

aparentemente é contraditório, o conservadorismo político e a tradição religiosa.  

Estes dois elementos modernização/tradição reportam a Morais (2004, p. 51), 

quando explica o “quadro de tensão” que vai transformando a sociedade e proporcionando 
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“outra malha regional”. Ou seja, o novo entrelaçamento de informações na rede identitária 

regional, consolida-a cada vez mais. Por isto os seridoenses se reconhecem assim, 

carregam na própria identidade a marca Seridó.  

Inclusive, de acordo com Araújo (2007t), nesta era de globalização a identidade 

local deve ser valorizada e reconstruído o processo de desenvolvimento endógeno, que faz 

um movimento de “dentro para fora”. O local deve expressar a resistência das identidades 

regionais.  

Superar as dificuldades impostas pela globalização é importante na atualidade. Se o 

seridoense tem uma identidade local e é possível que ela proporcione um desenvolvimento 

endógeno, questiona-se: têm um compromisso com o desenvolvimento local? 

 

 

6.4 COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

O conceito de desenvolvimento local, segundo Buarque (2002, p. 25) pode ser: 

 

 

processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à 
melhoria da qualidade de vida da população, em pequenas unidades territoriais e 
agrupamentos humanos. Para ser consistente e sustentável o desenvolvimento 
local deve mobilizar e explorar as potencialidades locais e contribuir para elevar 
as oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia local; ao 
mesmo tempo, deve assegurar a conservação dos recursos naturais locais, que 
são a base mesma das suas potencialidades e condição para a qualidade de vida 
da população local. 

 

 

Este processo endógeno, para Matos Filho (2007), refere-se a potencialidades 

locais, recursos naturais e humanos. Seu dinamismo no Seridó tem o reconhecimento de 

todos os chamados atores institucionais entrevistados. 
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Neste sentido, Menezes (2007) do IICA, órgão que comumente realiza as 

avaliações de projetos desenvolvidos por comunidades rurais no RN, entendeu que no caso 

das comunidades dos agricultores familiares em foco, é preciso reconhecer que: 

 

 

A própria organização comunitária cresceu no processo de gestão, do ponto de 
vista social, econômico e ambiental, pilares que chamamos de desenvolvimento 
local. 

(informação verbal) 

 

 

Convergindo com ele, Araújo, E. (2007), do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

SNN, evidenciou o compromisso local pode ser representado pelas reuniões que acontecem 

através das associações nas comunidades, onde 

 

 

discutem problemas e potencialidades, montam um plano de desenvolvimento 
do município e entregam ao poder público. Exigem, cobram e reivindicam 
juntos, estão organizados o suficiente para coibir movimentos contrários. 
Conseguiram realizar muitos projetos, todos através de associações e a 
qualidade de vida de SNN melhorou notadamente após o movimento 
associativista. 

(informação verbal) 

 

 

E, ratificando os dois Brito (2007) relatou: “a maior prova de compromisso com o 

local é a criação do Comitê de Desenvolvimento do Vale do Espinharas, que encaminhou o 

Projeto de Fruticultura Comunitário Orgânico da comunidade Frutuoso”. 

O próximo capítulo apresentará o perfil associativista e a atuação do apoio externo 

dos pequenos produtores rurais que residem nas proximidades do Rio Espinharas em SNN. 
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7. PERFIL ASSOCIATIVISTA EM SERRA NEGRA DO NORTE 

 

 

Sobre o associativismo na área rural ribeirinha em SNN, o que mais chamou a 

atenção foram as grandes obras de barragens realizadas, projetos detalhados mais adiante. 

Entretanto, como estão membros das associações dos agricultores familiares ribeirinhos do 

Espinharas em SNN? E, o que pensam sobre as associações e projetos? 

Sabe-se que realizaram importantes projetos, segundo Lucena e Araújo (2007)27, 

mas, reconhece-se, também, a existência de falhas no processo associativista. Por exemplo: 

o ciclo pedagógico das comunidades e, especialmente, das associações não está completo, 

não há clareza dos papéis no associativismo, há fragilidades na educação social e ambiental 

e assimilaram a visão produtivista dos anos 1970. Inclusive, algumas associações estão 

hierarquizadas (ARAÚJO, 2006).  

Como já foi explicado, buscando entender a percepção dos pequenos produtores 

rurais de SNN, procurou-se colher dados sociais relativos àquela população através de 

entrevistas diretas de membros de todas as associações, para citá-las: de Curral Queimado 

(Curral Queimado); de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Conceição 

(Conceição); de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Pitombeira (Pitombeira); 

e, a chamada Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Arapuá (Arapuá), 

posteriormente denominada Associação comunitária dos sítios Arapuá e Vapor; e, do 

Frutuoso. (associação originada na comunidade e associação do Arapuá); da Barra de São 

Pedro (Barra de São Pedro); dos Torrões (Torrões); da Rolinha (Rolinha); e, da Boa Vista 

(Boa Vista). Analisaram-se, também, seus livros de atas, ou melhor, sete livros de atas aos 

quais foi possível o acesso. 

Dos vinte agricultores familiares entrevistados, quatorze classificaram suas 

associações como  ótimas  ou  boas;  quatro,  como  regulares;  e,  dois,  estão  insatisfeitos,  

 

 

                                                 
27 LUCENA e ARAÚJO, 2007. Entrevista realizada aos representantes da ONG SEAPAC, da igreja católica 
José Procópio de Lucena e Francisco das Chagas Teixeira de Araújo, envolvidos no processo. 
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segundo eles, porque antes as pessoas eram mais interessadas, queriam construir a 

barragem, agora estão acomodadas. A média de associados identificada pelos entrevistados 

em suas associações (no momento da pesquisa) foi de trinta e seis pessoas. Isto é, segundo 

a percepção dos entrevistados não houve grande aumento no número de associados, visto 

que construíram uma média relativa aos anos anteriores de trinta e uma pessoas para cada 

associação.  

 

 

7.1 O CONTEÚDO DAS ATAS 

 

 

Depois, buscaram-se das dez associações os livros de atas, mas, repete-se, destes, 

foi possível encontrar sete, conforme descrito no quadro V. De um destes livros contou-se 

vinte atas escritas em trinta e seis folhas e comparou-se com o volume de folhas 

preenchidas, em cada um dos sete livros.  
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QUADRO IV: ATAS DAS ASSOCIAÇÕES QUE CONSTITUIRAM A AMOSTRA 
Anos Arapuá Barra de São 

Pedro  
Conceição Curral 

Queimado 
Frutuoso Pitombeira Rolinha Total 

1993  -  -  - 2/dez  -  -  - 1 
1994  -  - 9/jan 5/jan  -  -  - 2 
1995  -  -  -  -  -  -  - 0 
1996  -  -  - 5/jan  -  -  - 1 
1997 8/nov  -  -  -  -  -  - 1 
1998 

 - 13/abr 23/abr 10/jan  -  - 
13/de

z 4 
1999 16/jun  -  -  -  -  - 5/out 2 
2000  -  -  -  -  -  -  - 0 
2001  - 13/abr  -  -  -  - 14/abr 2 
2002  - 5/jan  -  - 15/abr  -  - 2 
2003 

 -  -  -  - 
19jun, 
08/jul 31/jan  - 3 

2004 14/jul 21/nov  -  -  -  -  - 2 
2005 

 -  -  -  - 9/ago 

13/ago, 
24/set, 
26/set 

04/no
v, 

26/no
v 6 

2006 

 -  - 7/mai 
26/ago, 
03/nov 

04/mai, 
29/ago  - 

14/fev
, 

27/ma
r  7 

2007  - 14/jan  - 4/jan  -  - 4/fev 3 
Total 3 5 3 7 6 4 8 36 

FONTE: primária, atas escolhidas pelo autor. 

 

 

E, pelo volume, projetou-se uma média de vinte e cinco atas por livro, 

multiplicando por dez, isto é o número de associações que são objeto deste estudo, chegou-

se a um total de duzentos e cinqüenta atas. Assim, escolheu-se uma amostra, não aleatória, 

de aproximadamente, 15%, isto é, trinta e oito atas, conforme o quadro V, exposto 

anteriormente. Estas foram escolhidas do início, do meio e do fim de cada livro (no 

mínimo três). Dos livros com maior número de atas foi retirada uma amostra maior, 

distribuída da seguinte forma: Passou-se a análise das atas, perseguindo os princípios e 

diretrizes sintetizados por Souza (2006), dos estudos de diversos autores, para analisar a 

presença de elementos do associativismo nas comunidades, como: igualdade; solidariedade 

e proteção ao meio ambiente e os princípios e valores cooperativistas (“portas abertas”; 

controle democrático; autonomia em relação a qualquer organização; cooperação entre 

instituições iguais e participação econômica e igualitária na colaboração e distribuição de 

proveitos; compromisso com a educação; e, com o desenvolvimento local). 
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Na amostra percebeu-se que a eleição de diretorias e conselhos fiscais, assim como 

a elaboração de projetos ou diretrizes administrativas dos comitês de compras e 

acompanhamento dos projetos foram os principais assuntos.  

Não há menções sobre muitas discussões de problemas, apenas, três , compondo 

8% da amostra.  

E, também, que estas associações são dirigidas, prioritariamente, por agricultores 

familiares, residentes nas próprias comunidades e a presença de inúmeras atas dos comitês 

de acompanhamento denotam a preocupação com a eficiência na administração dos 

recursos adquiridos para a implementação de projetos. Em relação aos princípios e 

diretrizes, estavam presentes da seguinte forma: 

 

 

QUADRO V: PRESENÇA DE PRINCÍPIOS E DIRETRIZES NAS ATAS AMOSTRAIS 
 

Arapuá BSPedro Conceição Curral Q Frutuoso Pitombeira Rolinha

Qtd 
Princípios e 

valores 
 (3 

atas) (5 atas) (5 atas) (8 atas) (6 atas) (4 atas) (8 atas)
1 portas abertas  1/3  1/5  1/5     2/abr   

2 
Controle 
democrático todas todas todas todas todas todas todas 

3 

autonomia em 
relação a qualquer 
organização -  1/mai  1/5 2/ago 1/jun -   1/8 

4 

compromisso com 
a educação dos 
cooperativados 1/mar -  -  1/ago -  -  -  

5 

compromisso com 
o 
desenvolvimento 
local 2/mar 1/mai -  3/ago 1/jun 1/abr 1/ago 

6 Solidariedade -  -  -  -  -   1/4 -  
FONTE: primária, elaboração doautor 

 

 

O princípio “portas abertas”, analisado pelas convocações da comunidade e 

assembléias gerais marcou presença em mais da metade das atas lidas. O controle 

democrático presente em 100% das atas, foi observado pelos registros de reuniões debates 

e discussões. A autonomia em relação a qualquer organização, por sua vez, analisou-se 

pela insistência a observação dos estatutos, assinalada em cinco associações. Para verificar 
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se havia compromisso com a educação, consideraram-se os debates sobre o assunto e os 

cursos conquistados pela comunidade e, apenas, duas foram contadas. No entanto, ficou 

claro na pesquisa que a educação é de suma importância para o seridoense, assim, 

pressupõe-se que, importantes anotações foram desconsideradas na transcrição das atas. 

O compromisso com o desenvolvimento local não pode ser contemplado em toda 

amplitude do conceito elaborado por Buarque (2002, p. 25), apresentado anteriormente. 

Neste trabalho, foi possível abordar, apenas um aspecto, o que ficou mais transcendente 

nas atas das associações, a preocupação em “assegurar a conservação dos recursos naturais 

locais, que são a base das suas potencialidades e condição para a qualidade de vida da 

população local”. Este item foi analisado pelos debates sobre o meio ambiente e a 

referência a preocupações com a comunidade, encontrado em seis associações. 

A solidariedade foi observada pelos mutirões, cujos registros constavam em, 

apenas, uma ata. Considerando que as atas eram sintéticas, pressupõe-se que muitas 

discussões importantes para esta análise não foram anotadas. Contudo, compareceram 

todos os princípios na amostra de atas escolhidas. 

Para aclarar o perfil destas associações, foram realizadas vinte entrevistas aos 

chamados atores ou agentes rurais. 

 

 

7.2 O PERFIL DOS ASSOCIADOS 

 

 

Aos atores rurais foram aplicadas 20 entrevistas abertas, aplicadas em todas as 

comunidades que executaram projetos de barragens28, em SNN. Distribuídas de acordo 

com o quadro VI apresentado em seguida: 

 

                                                 
28 Barragens semi-submersíveis, generalizando, é uma técnica adequada ao leito de rios temporários, que 

barra a água subterrânea e forma, também, um espelho de água na superfície. Implica na escavação de uma 
trincheira que é, impermeabilizada com uma lona plástica de polietileno como septo impermeável, 
preenchida na parte subterrânea com terra compactada e na parte superficial, com um enrocamento de 
pedras até uma certa altura acima do nível da superfície do solo.  
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QUADRO VI: DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS  
DIRETAS APLICADAS ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS. 

ASSOCIAÇÕES ARAPUÁ BOA VISTA BS PEDRO CONCEIÇÃO CURRAL  Q 

entrevistas 
diretas  7 1 1 1 1 

ASSOCIAÇÕES FRUTUOSO
B 

MANIÇOBA PITOMBEIRA ROLINHA TORROES 

entrevistas 
diretas  1 3 1 2 2 

FONTE: primária, elaboração do autor. 

 

 

Dos entrevistados, em relação ao gênero, doze eram homens e oito mulheres; sobre 

sua escolaridade, treze, atingiram o 1º grau incompleto; três, o 2º grau completo e um, o 

nível superior, estes tinham de dezoito e até oitenta e cinco anos de idade e muitos deles 

ocuparam cargos na diretoria ou conselho fiscal das associações, que se reúnem em 

capelas, grupos escolares ou residências, a única que tem sede própria é a do Arapuá.  

Sobre princípios e diretrizes foram elaborados alguns quadros, retratando as 

entrevistas diretas realizadas com os pequenos produtores rurais. Comparando-se os dois 

próximos quadros percebe-se que os entrevistados indicaram que houve melhora na 

percepção associativista anterior, em relação a atual. 

O quadro VII demonstrou a percepção dos entrevistados sobre o princípio de 

igualdade no período inicial das associações. 
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QUADRO VII: SITUAÇÃO ANTERIOR: princípio de igualdade. 
Princípio Igualdade (número de questões) 

Votação Cotas igualitárias Hierarquia  

Associações 
(número de 

questionários)  Todos 
participavam? 

O voto era 
igualitário? 

Todos os 
associados 
pagavam? 

Enumere em ordem de 
importância os 

participantes da associação 

  Sim não abst sim não abst sim Não abst
sócios 
em 1º 
lugar 

hierarquizou 
por cargo abs

Arapuá (7) 6 - 1 7 - - 3 1 3 1 6 - 

B da Maniçoba 
(3) 2 - 1 2 1 - - 2 1 1 2 - 

Rolinha (2) 2 - - 2 - - 1 1 - 1 1 - 
Torrões (2) 1 1 - 1 1 - 2 - - - 2 - 
B S Pedro (1) 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
Boa Vista (1) 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
Conceição (1) 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - 
Curral Q (1) 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 
Pitombeira (1) 1 - - 1 - - - - 1 1 - - 
Frutuoso (1) 1 - - 1 - - - - 1 1 - - 

Subtotal 17 1 2 18 2 0 9 5 6 7 13 0 

TOTAL 20 20 20 20 
FONTE: Primária, entrevistas aplicadas aos atores rurais, elaboração do autor. 

 

 

Em seguida, fez-se o quadro VIII, para identificar a percepção dos agricultores 

familiares ribeirinhos do Espinharas, nos dias em que foram realizadas estas entrevistas. E, 

compararam-se os dois quadros, este anterior representa a situação anterior e o próximo a 

atual. 

Para os entrevistados, hoje, grande parte das associações adota a conduta 

democrática. Embora, tenham evidenciado uma considerável hierarquização. Esta falha, no 

entanto, não anulou a prática democrática na votação, que é um bom começo. 

Quando se analisou comparativamente o quadro VII, apresentado anteriormente 

com o que vem a seguir, denotou-se uma melhora em todos os aspectos apresentados. 

Ainda que consideremos que as abstenções podem significar desconhecimento, porque 

alguém pode não estar lembrado ou por não ter feito parte da associação desde o princípio, 

deve ser considerado que no caso da hierarquização, no quadro VII não houve todos deram 

sua opinião. 
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QUADRO VIII: SITUAÇÃO ATUAL: princípio de igualdade. 
Princípio Igualdade (número de questões) 
votação (2) cotas igualitárias  hierarquia  

Todos participam? O voto igualitário? Todos os 
associados pagam?

Enumere em ordem de 
importância os 

participantes da associação 
Associações 
(número de 

questionários)  

sim não abst sim não abst sim não abst

sócios 
em 1º 
lugar 

hierarquizou 
por cargo abs

Arapuá (7) 7 - - 7 - - 6 1 - 2 5 - 

Barra da 
Maniçoba (3) 3 - - 3 - - 2 1 - 1 1 1 
Rolinha (2) 2 - - 2 - - 2 - - 1 1 - 
Torrões (2) 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 
B S Pedro (1) 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
Boa Vista (1) 1 - - 1 - -   1 - 1 - - 
Conceição (1) 1 - - 1 - -   - 1 - 1 - 
Curral Q (1) 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
Pitombeira (1) 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 
Frutuoso (1) 1 - -   1 - 1 - - 1 - - 
Total 20 0 0 19 1 0 16 3 1 10 9 1 

FONTE: Dados primários, entrevista direta aos atores rurais 

 

 

Assim, entendeu-se que houve um crescimento qualitativo em relação a este 

aspecto, dos treze que hierarquizaram a associação no quadro sete, apenas nove 

hierarquizaram no quadro atual, mas é claro que é necessário melhorar muito ainda. Neste 

sentido, Singer (2002), indicou o perigo de caírem na tendência natural das sociedades 

organizadas “de cima para baixo”, correm o risco de não terem autonomia e autenticidade, 

dificultando o exercício da democracia. Sobre a igualdade, hoje todos participam das 

votações com voto igualitário, indicando uma importante elevação de nível neste item. 

Quando se falou da compreensão da importância e igualdade das cotas igualitárias, 

também acenaram melhora. Dos vinte entrevistados, dezesseis afirmaram pagar as cotas, 

contra nove que pagavam no passado.  

Em relação ao princípio controle democrático, o quadro IX a seguir, apresentou a 

opinião dos 20 entrevistados.  
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QUADRO IX:  COMPARATIVO DO CONTROLE DEMOCRÁTICO. 
CONTROLE DEMOCRÁTICO 

Todos podem participar 
das reuniões? 

As decisões são tomadas 
em reuniões? Freqüência das reuniões 

Hoje antes hoje antes hoje antes 
Associações 
(número de 

questionários) 

sim não sim não sim não sim não 

mensal 
trim  
bim 
sem 

conforme 
necessid  
ou anual 

mensal 
trim  
bim 
sem 

conforme 
necessid  
ou anual 

abst 

2 3 2 
Arapuá (7) 7 - 7 - 7 - 7 - 5 

trimest
conf  nesc trim Conf  nec 

1 abst    
1 não 
tinha 

1 Barra da 
Maniçoba (3) 3 - 3 - 3 - 3 - 2 

trimest conf  nec 
2 

bimest - 1 abst 

B S Pedro (1) 1 - 1 - 1 - 1 - semest - semest   - 
Boa Vista (1) 1 - 1 - 1 - 1 -  conf  nec   Conf  nec - 
Conceição (1) 1 - 1 - 1 - 1 - bimest - bimest - - 
Curral Q (1) 1 - 1 - 1 - 1 - semest - trimest - - 
Frutuoso (1) 1 - 1 - 1 - 1 - mensal -   - 1 abst 
Pitombeira (1) 1 - 1 - 1 - 1 - trimest -   - 1 abst 

Rolinha (2) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 
trimest - 1 

trimest 1 anual - 

Torrões (2) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 
trimest - 2 mens - - 

Subtotal 20 0 20 0 20 0 20 0 16 4 11 4 5 
Total 20 20 20 20 20 20 

FONTE: dados primários, entrevistas aos atores rurais, elaboração do autor. 

 

 

Portanto, para eles sempre houve democracia nas reuniões, tanto em relação ao princípio 

“portas abertas”, isto é todos tem acesso livre para participar, como sobre questões 

decisórias, o processo sempre foi democrático. Em relação ao número de reuniões anuais, 

os associados da Arapuá entenderam que aumentou a freqüência, mas os das associações 

do Curral Queimado e Barra da Maniçoba entenderam que elas diminuíram em suas 

associações.  

Quando se tratou da realização dos projetos de barragens, dezessete afirmaram que 

se reuniram e a maioria decidiu pelas barragens; para dois a escolha foi de um comitê e um 

interpretou que era interesse de políticos. Sobre o desenvolvimento do processo, dezenove 

confirmaram a participação e um não fazia parte da associação é professor e mora na 

cidade, no sítio moravam seus familiares que, segundo ele, participaram. Todos 
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consideraram que a execução da barragem melhorou as condições de vida, principalmente, 

na área da alimentação, saúde e educação. 

 

 

TABELA I: SOLIDARIEDADE  

sim não sim não sim não
Arapuá (7) 6 1 7 5 2
Barra da 
Maniçoba (3)

1 2 2 1 3

B S Pedro (1) 1 1 1
Boa Vista (1) 1 1 1
Conceição (1) 1 1 1
Curral Q (1) 1 1 1

Frutuoso (1) 1 1 1
Pitombeira (1) 1 1
Rolinha (2) 2 1 1 2
Torrões (2) 2 1 1 1

Subtotal 12 8 12 8 16 4

Total

Associações 
(número de 

questionários) 
doação comunidade  próximo 

20 20 20

Solidaridade  

1

1

A respeito da solidariedade, 

conforme a tabela I, ao lado, doze 

entrevistados afirmaram ter 

doado recursos ou trabalho para a 

comunidade, associação ou 

projeto e dezesseis deles 

admitiram que se um dos 

associados tiver um problema que 

não possa resolver sozinho se 

envolverão no problema para 

ajudá-lo.  

 
 

FONTE: primária, a partir de entrevistas, elaboração do autor. 

 

 

Quando perguntados sobre a colheita, destacou-se a comunidade do Arapuá, todos 

os seus entrevistados afirmaram que a colheita é feita por um grupo não remunerado.  

Mas, esta não é uma prática comum na região, grande parte das associações não têm esta 

prática.  
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QUADRO X: COMPROMISSO COM O  
DESENVOLVIMENTO LOCAL 

reunião        
denúncia

não sabe o que 
fazer

Arapuá (7) 7
Barra da 
Maniçoba (3) 2 1
B S Pedro (1) 1
Boa Vista (1) 1
Conceição (1) 1
Curral Q (1) 1
Frutuoso (1) 1
Pitombeira (1) 1
Rolinha (2) 2
Torrões (2) 2
Subtotal 17 3
Total 20

Associações 
(número de 

questionários) 

proteção ao meio ambiente 

o que fará diante de um problema  
que prejudique o meio ambiente?

Compromisso com o desenvolvimento local Dos múltiplos segmentos que compõem 

o desenvolvimento local , o meio ambiente foi 

nitidamente contemplado entre os associados. 

Muitos agricultores demonstraram preocupação 

neste sentido e embora não soubessem o que 

fazer diante de questões pertinentes ao assunto, 

decidiram reunir-se com a comunidade para 

encontrar as melhores soluções ao problema, 

outros, responderam que não fazem nada, 

porque não sabem o que fazer. O respeito ao 

meio ambiente é uma importante faceta do 

desenvolvimento local, por este motivo 

decidiu-se abordá-la no quadro X, ao lado. 
 

FONTE: primária, elaboração do autor 
(quadro formado a partir de entrevistas). 
 

 

Neste sentido, relacionaram os seguintes problemas:  

 

 

1. uso indiscriminado de agrotóxicos, plantação constante – sem deixar a terra 

descansar ou alternar culturas, principalmente, nas plantações de feijão; 

2. queimadas na base das serras, tradição agropecuarista no Nordeste;  

3. pesca antes do período mais apropriado, atrapalhando a reprodução dos 

peixes; 

4. uso inadequado da água e da terra.  

 

 

E, simultaneamente, reconheceram que não estão encontrando soluções definitivas 

a superação destes problemas e que precisam da intervenção externa para superarem estes 

hábitos. 
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Quando perguntados se a vida melhorou após a construção da barragem? Todos 

responderam, sim e dezoito disseram, melhorou a comida a saúde e a educação os outros 

abstiveram-se de indicar a melhora. Após este questionamento, perguntou-se: Se a 

associação não existisse, você acha que alguma coisa seria diferente para você? Quatorze 

responderam que a situação estaria pior, cinco disseram que a vida seria, apenas, diferente 

e um que teria migrado. 

Para ampliar a compreensão destes dados, a partir deste ponto, entrelaçaram-se os 

dados colhidos nas dez entrevistas abertas, aplicadas aos atores institucionais envolvidos 

no processo (detalhados na metodologia e a cada instituição). 

O fato da colheita não ser feita com solidariedade mútua, levou atores, como Brito 

(2006)29, a concluir que os agricultores familiares ribeirinhos do Espinharas em SNN não 

têm solidariedade típica, mas são pragmáticos quando se trata de associativismo, porque, 

visam conquistar recursos para atingirem objetivos comuns, cujo alvo está voltado para os 

projetos do Programa de Desenvolvimento Solidário (PDS), como o PCPR II é chamado 

hoje no RN. Precisam da associação porque é uma exigência do programa, perceberam que 

a figura jurídica associativista é importante e consegue viabilizar a chegada de recursos nas 

comunidades. Assim, haveria ausência da conduta coletivista e opção por decisões 

individuais.  

Para Pereira (2007)30 o grande diferencial das comunidades rurais de SNN é a 

simplicidade das pessoas. Enquanto muitas pessoas esclarecidas buscavam a prefeitura, 

para requererem benefícios próprios, os pequenos produtores rurais, que sempre 

precisaram ser intermediados para reivindicarem na prefeitura, quando perceberam que 

estava ocorrendo mudanças e que seriam recebidos e ouvidos na prefeitura de SNN, 

rapidamente, assimilaram as modificações e se encaminharam ao poder público para 

expressar seus anseios coletivos e discutir como viabilizar  as  obras  que  beneficiariam  as  

comunidades. Os que moravam nas terras dos coronéis, enfrentaram o sistema coronelista e 

alguns foram expulsos de suas moradas, mas, corajosos prosseguiram e não “abriram mão” 

de lutar pela coletividade. 

 

                                                 
29 Brito (2007) é Acácio Sânzio de Brito. Entrevista aos atores de instituições, vice-prefeito de SNN. 
30 Pereira (2007). ex-prefeito de SNN, entrevistado como ator institucional. 
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Deve ser considerada a opinião destes e outros atores institucionais, porque 

constituem o apoio externo recebido naquelas experiências 

 

 

7.3 O APOIO EXTERNO E AS BARRAGENS 

 

 

O apoio externo é como o nome diz exógeno e pode partir de instituições 

governamentais ou não governamentais. O apoio externo às experiências populares rurais 

no Brasil e, principalmente, no Nordeste era muito escasso. 

É importante evidenciar que até o final dos anos 1980, de acordo com Melo (2004), 

os financiamentos de programas e projetos eram centralizados e o pequeno produtor rural 

tinha pouco acesso ao crédito. O crédito rural direcionava-se aos latifundiários ou grandes 

produtores rurais. Instituições de financiamento, como o Banco Mundial (BM) - que desde 

os anos 1970 apoiou vários programas e projetos ao Nordeste - negociavam diretamente 

com o Governo Federal, tudo era centralizado desde a identificação dos projetos, 

elaboração, até a execução.  

Nos anos 1980, organizações não governamentais mobilizaram-se junto às 

populações e lutaram pela reformulação da política social. A partir daí, a descentralização 

política passou a ser propagada nos meios internacionais e nacionais. 

Posteriormente, propagou-se que a descentralização e a participação da sociedade 

nas políticas sociais, considerando-se a melhor estratégia para garantir a eficiência, eficácia 

e efetividade das políticas compensatórias (MATOS FILHO, 2002).  

No Brasil a Constituição de 1988, instituiu a ação popular como elemento do 

processo político. Abriu canais de comunicação e criou um ambiente propício entre a 

sociedade civil e o poder político local. Assim, aumentou a colaboração entre entidades da 

sociedade civil e órgãos governamentais e desde a atuação no plano comunitário, até a 

colaboração em programas sociais (LUBAMBO, 2007).  

A partir daí, paulatinamente, no caso específico dos agricultores familiares, impôs-

se a organização da sociedade civil, para que fossem redistribuídas atribuições, recursos e 
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poder decisório. Com isto, houve mudanças na área rural de SNN, especificamente nas 

comunidades ribeirinhas do Espinharas. Como foi registrado anteriormente, secularmente, 

a maior dificuldade enfrentada por eles era a falta de água no período de estiagem e o 

barramento das águas das chuvas que passavam pelo rio, aproximadamente de janeiro a 

abril, era um sonho antigo dos agricultores familiares. Este assunto era muito debatido em 

reuniões íntimas entre amigos e familiares. Pereira (2007), Araújo (2006) e Ribeiro (2007) 

têm nítido na memória as conversas entre os profissionais liberais e muitos técnicos 

nascidos em Serra Negra do Norte, que desenvolviam trabalhos em instituições 

governamentais e não governamentais. Nestas, buscava-se informalmente soluções que 

permitissem, segundo Pereira (2007, arquivo de áudio). 

 

 

fazer um enfrentamento do semi-árido com soluções simplificas com a 
participação popular, com transparência, controle social, resolvendo problemas 
seculares do Nordeste com barragens sucessivas e submersivas. 

 

 

Nestas conversas amadureceu-se a idéia sobre o processo de construção das 

barragens dos pequenos produtores rurais ribeirinhos do Espinharas, em Serra Negra do 

Norte. E, no período de execução dos projetos instituições governamentais e não 

governamentais se dispuseram a colaborar para que fossem realizados os projetos de 

barragens, conforme descrito em seguida. Alguma instituições foram marcadas por um * 

(asterisco), para indicar que seus representantes foram entrevistados.  

 

 

7.3.1 Organizações Não Governamentais 

 

 

Generalizando, são associações de direito privado que não fazem parte do aparelho 

do estado, mas, têm um fim público, são comprometidas com a vida social e não têm fins 

lucrativos. 
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COOPSERRA 

 

 

A Cooperativa dos Produtores Rurais de Serra Negra do Norte (COOPSERRA) foi 

fundada, por volta dos anos 1980. Fez o primeiro projeto de barragens solicitado pelas 

comunidades rurais ribeirinhas de SNN. A ata de 16 jun. de 1999 da Associação Barra de 

São Pedro, registrou a decisão de substituir seus serviços pelo de outro técnico, por 

deficiência na assistência técnica detectada pelos órgãos SEAPAC, FETARN, STR e poder 

público. 

 

 

FETARN 

 

 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte 

(FETARN)31, originou-se, segundo Matos Filho (2002), dos primeiros STRs e em 2002 

organizava    126  unidades  dos  mesmos.  Oficialmente   tem  o  objetivo de  desenvolver,  

 

organizar e apoiar ações que visam à conquista de melhores condições de vida e de 

trabalho para os integrantes da categoria e para o conjunto da classe trabalhadora. Defende 

e luta pela manutenção e ampliação das liberdades e garantias democráticas como 

instrumento de defesa dos direitos e conquistas dos trabalhadores e suas organizações, 

portanto, um órgão de classes. 

No estudo das atas das associações dos pequenos produtores ribeirinhos do 

Espinharas, indicou-se que esta instituição supervisionou e prestou assistência técnica as 

obras das barragens. 

                                                 
31 FETARN, informações do site:<http://www.fetarn.org.br/> 
 

http://www.fetarn.org.br/
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De acordo Pereira (2007), a FETARN ao visitar a construção das barragens do 

Espinharas no município de SNN, aprovou e elegeu-as como modelo de gestão popular e 

participação pública e engajou-se no processo, doando, dos seus próprios recursos, 50 

sacos de cimento para colaborar com uma das construções que estava ameaçadas por falta 

de recursos E, segundo Borges (2007)32, esta instituição, tentou criar uma rede de 

assistência técnica que abrangesse toda a extensão rural e incentivou a criação de uma série 

de ONGs que atendiam a região  

Para Menezes (2006)33, a FETARN teve grande importância para melhorar a 

qualidade dos projetos, por sua permeabilidade com os STRs e a credibilidade junto ao 

estado.  

 

 

STR/SNN* 

 

 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Negra do Norte foi fundado no 

início da década de 1970 e, segundo o seu presidente, quando surgiu não existia nenhuma  

associação rural em SNN. 

Foi responsável pela liderança de todo o processo associativista rural do município 

e hoje conta vinte associações, as quais apóia constantemente. 

Nos anos 1990 liderou a organização e re-organização das associações in locu, 

conforme explicado no texto. O presidente desta instituição foi entrevistado e está 

identificado como: Araújo (2006) está no terceiro mandato, portanto, é o mesmo que 

trabalhou na organização e re-organização das associações, na atualidade acumula o cargo 

de vereador e presidente do FUMAC. 

 

                                                 
32 Borges (2007), Evandro de Oliveira Borges. Entrevista ao ex-coordenador do PAPP/RN, atuante nos anos 
1990. 
 
33 Menezes (2006), Sebastião Menezes . Entrevista realizada ao representante do IICA, órgão que tem 
avaliado políticas de combate à pobreza no RN. 
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SEAPAC* 

 

 

Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários (SEAPAC) é responsável 

pelo serviço social da Igreja Católica do Rio Grande do Norte, compõem a Articulação no 

Semi-Árido Brasileiro (ASA)34. Oficialmente, se propõe a buscar soluções para os 

problemas da região e a identificar fontes de recursos que as políticas públicas garantam, 

orientando as famílias para captá-los, tendo em vista a melhoria da qualidade de suas vidas. 

E, por obedecer a uma agenda de prioridades apoiou intensivamente o processo dos 

projetos de barragens em SNN, hoje, prioriza outros projetos, seu apoio não é intensivo, 

mas, não se ausentou totalmente. Os atuais representantes desta ONG são os mesmos que 

atuaram anteriormente e foram entrevistados e estão identificados como, (Lucena e Araújo, 

2007). 

 

 

7.3.2 Instituições Governamentais 

 

 

Generalizando, são entidades de direito público, sem fins lucrativos, cuja finalidade 

deve ser atender o interesse público.  

 

 

 

                                                 

34 ASA - fórum de organizações da sociedade civil, que vem lutando pelo desenvolvimento social, 
econômico, político e cultural do semi-árido brasileiro, desde 1999. Atualmente, mais de 700 entidades dos 
mais diversos segmentos, como igrejas católicas e evangélicas, ONGs de desenvolvimento e 
ambientalistas, associações de trabalhadores rurais e urbanos, associações comunitárias, sindicatos e 
federações de trabalhadores rurais, fazem parte da ASA. Maiores informações: http://www.asabrasil.org.br/ 
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Governo do Estado  

 

 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, até os anos 1970, tinha poucas 

políticas voltadas ao agricultor familiar.  

Quando chegou um programa que buscava reduzir à pobreza rural. Originalmente 

(nos anos 1970) foi recebido, segundo Matos Filho (2007), na Secretaria de Agricultura, 

pela Comissão Estadual de Planejamento Agrícola (CEPA), que se transformou na 

Fundação Estadual de Planejamento Agrícola (CEPA) e continuou usando a mesma sigla. 

Com a extinção da fundação o programa foi transferido à recém criada Coordenadoria de 

Programas Especiais, ainda, na mesma secretaria. Depois, migraram à Secretaria do 

Planejamento em seguida à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

(SETHAS), onde está alocado nos dias de hoje. Assim, não teve uma administração 

retilínea, ficou mudando continuamente de administração, o que dificultou a integração 

com outros programas estaduais e federais. 

No caso da realização dos projetos de SNN, o Governo, colaborou, de forma não 

prevista, com o deslocamento do Programa Convivência com a Seca e Atendimento as 

Populações Afetadas pelas Irregularidades Climáticas (Convivência com a Seca) ou 

Programa de emergência, que, segundo o IICA, 2000, na fase mais intensa das secas, 

mobiliza uma parcela da população adulta para realizar obras. E no caso de SNN, 

mobilizou a construção das barragens (Pereira, 2007). 

 

 

PCPR* 

 

 

O Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR) é dirigido por demandas sociais e 

faz financiamentos de caráter compensatório às políticas públicas de redução da pobreza, 

através do Banco Mundial (BM), um organismo multilateral de financiamentos. O 

Governo Estadual funciona como um sistema descentralizado de gestão, isto é redistribui 
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atribuições, recursos e poder decisório da esfera central e governamental para o âmbito 

local e não governamental, especificamente, para organizações da sociedade civil 

(MATOS FILHO; CRUZ; SOUZA, 2006). 

Os beneficiários o consideram a fundo perdido porque reembolsam apenas 10% do 

valor financiado, pagos em materiais trabalho ou dinheiro. O reembolso dos recursos ao 

Banco Mundial fica a cargo do Governo. 

É importante esclarecer que o PCPR é constituído por componentes, que interessam 

a esta pesquisa o Fundo Municipal de Apoio Comunitário (FUMAC), o Conselho 

Municipal que administra diretamente os recursos; o Fundo Municipal de Apoio 

Comunitário - Piloto (FUMAC - P): é uma segunda etapa experimental no sentido da 

descentralização, que além de exercer todas as atividades de conselho, administra os 

fundos para o financiamento dos subprojetos aprovados35.  

Muitos confundem este programa com o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 

Rural (PAPP), formulado em 1985, que incluía um componente chamado Apoio as 

Pequenas Comunidades Rurais (APCR), primeira iniciativa de descentralização em direção 

a sociedade civil, cujos registros36 apontam a disposição de tornar acessível às famílias de 

pequenos produtores, os meios de produção, a tecnologia apropriada ao mercado e às 

formas de associativismo. A partir de 1993, o PAPP foi reformulado, transformando-se em 

um único componente e passou a financiar projetos dirigidos por demandas sociais 

comunitárias. Encerrado em 1995, foi sucedido pelos PCPRs, que deram continuidade a 

sua forma final de direção, continuaram atendendo demandas sociais comunitárias. 

Este último teve duas etapas PCPR I, Acordo de Empréstimo número 4120 - BR 

(junho/1997 a junho/2002), no valor de US$24.000.000 (Vinte e quatro milhões de 

dólares); e, PCPR II, Acorde de Empréstimo 4667 - BR (setembro/2002 a dezembro/2004), 

no valor de US$30.000.000 (Trinta milhões de dólares). No caso do Rio Grande do Norte,  

 

                                                 
35 FUMAC e PUMAC P, maiores informações no site da secretaria de planejamento do RN: 

<http://www.seplan.rn.gov.br/fun-projetos-detalhe.asp?codprojeto=2 >. 
36 PAPP, parte do 8º artigo do decreto nº 91.179 registrado em 1º de abril de 1985 no Senado Federal a 

Subsecretaria de Informações. 

http://www.seplan.rn.gov.br/fun-projetos-detalhe.asp?codprojeto=2
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a primeira etapa financiou US$ 32 milhões e a segunda US$ 30 milhões, totalizando37 R$ 

124.217.000 (cento e vinte e quatro milhões e duzentos e dezessete mil reais), para a 

execução de 2.412 (dois mil quatrocentos e doze ) projetos comunitários (MATOS FILHO; 

CRUZ; SOUZA, 2006). 

Destes, o município de Serra Negra do Norte recebeu: 

1. PCPR I, R$ 836.145,33, para 26 subprojetos, que beneficiariam 936 famílias; 

2. PCPR II, R$ 1.130.518, para 18 projetos e 734 famílias. 

No caso do PCPR I, segundo Borges (2007), a distribuição de recursos foi 

orientada pelo capital social, segundo Putnam (2000), explicado anteriormente. 

De acordo com Matos Filho (2007), o PCPR/RN já foi preconizado por uma 

filosofia que recomendava a descentralização à integração de fontes de financiamento de 

instituições, buscava somar recursos, a valorização das lideranças locais e de técnicos 

regionais. Hoje este quadro está mudado o PCPR busca pulverizar recursos. Estas 

mudanças de filosofia na administração podem influenciar nos resultado dos projetos. 

O coordenador do PCPR I, que trabalhou no período da aprovação, liberação e 

execução dos projetos de barragens, foi entrevistado e está identificado como Borges 

(2007). 

 

 

Prefeitura de São Bento na Paraíba 

 

 

O município de São Bento foi fundado em 1959 e abriga 3.136 habitantes em uma 

área total de 256,7 km 2 e está localizado no estado da Paraíba, justamente, fazendo divisa 

com SNN. Um dos proprietários de sítio nas margens do Espinharas, em SNN,    e membro  

                                                 
37 Conversão de moeda US$ à Tx de câmbio Real/Brasil  = 2,0035 em 15/08/2007 site:   

<http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/Resultado.asp?idpai=convmoeda> 
 

http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/Resultado.asp?idpai=convmoeda
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de associação, mora em São Bento/PB e é envolvido com política. Percebendo a 

dificuldade da falta de recursos, buscou auxílio na prefeitura da sua cidade, que se 

beneficiaria com a barragem, e conseguiu. 

 

 

Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte* 

 

 

Tradicionalmente e até o final dos anos 1980, as prefeituras administravam 

burocracia, prestação de serviços primários de educação e saúde, limpeza e manutenção de 

ruas e calçadas, comumente geriam suas atividades com alto nível de centralização, 

geralmente, somada a políticas assistencialistas. Para pessoas mais simples, em muitos 

casos, era um local onde havia possibilidades de receber “favores”.  

Nos anos 1980, um novo conceito passou a fazer parte dos discursos nacionais e 

internacionais, aumentando sua aceitação, o conceito de descentralização – redistribuição 

de funções e poder decisório às instituições governamentais e não governamentais, 

proporcionando uma participação mais ativa no processo das políticas públicas – (MATOS 

FILHO, 2002). Em 1988, a Constituição brasileira passou a valorizar mais os níveis 

subnacionais de governo, dando aos municípios constituições próprias (leis orgânicas), 

resgatando o papel municipal na política brasileira (KERBAUY, 2007).  

A partir deste momento as prefeituras passaram a assumir outras responsabilidades 

e a mais importante, para fins deste trabalho, foi à atribuição de executar um conjunto mais 

diversificado de políticas sociais, promovendo ocupação e renda e executando programas 

de desenvolvimento local, financiados pelos Governos Federal e Estadual (MATOS 

FILHO, 2002).  

Ao ser desenvolvido este trabalho, completava-se, aproximadamente, uma década 

do início do processo associativista, coordenado pelo STR em SNN. E, este sindicato 

continuava prestando acompanhamento constante àquelas associações, inclusive o 

presidente foi reeleito três vezes no STR, eleito presidente do FUMAC e vereador do 

município. Aliás, em termos de estabilidade de lideranças, pode-se dizer que a experiência 
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de SNN desfrutou de grande estabilidade, o técnico da EMATER é o mesmo; os 

presidentes das associações, na grande maioria dos casos, fazem parte das mesmas desde a 

sua fundação, apresentando uma média de idade de 49 anos; no SEAPAC continuam os 

mesmos técnicos apoiadores. 

Sobre os atores externos envolvidos no processo, as informações foram resgatadas, 

através de entrevistas, cujos relatos foram quase idênticos e diferenciaram-se por seus 

enfoques. Portanto, a exposição constou de trechos de entrevistas ou de breves resumos das 

palavras dos próprios atores institucionais (prefeito, presidente do STR, técnico da 

EMATER, coordenador do PCPR I, secretário da agricultura etc) e rurais (presidente e 

associados das associações), como também, dos relatórios do STR e dos estudos do IICA.  

Os representantes da prefeitura, o vice-prefeito atual e o prefeito e o secretário da 

agricultura anterior, foram entrevistados e estão identificados, respectivamente, Brito 

(2006) também trabalha no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), Pereira (2007), hoje um dos assessores do Governo do RN e Barros (2004). 

 

 

EMATER* 
 

 

Nos anos 1950 surge no Rio Grande do Norte,  o  serviço  de  assistência  técnica  e  

 

extensão rural hoje conhecido no estado como EMATER38. Esta sigla representava a 

sociedade de economia mista Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que foi 

transformada na autarquia Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN –

(INATERN), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – 

(SAPE).  

A EMATER, como é mais conhecida, desenvolve ações de assistência técnica e 

extensão rural junto às famílias agricultoras com competência para conceber e executar a 

política de assistência técnica e extensão rural do Estado, para a agricultura, pecuária,  

                                                 
38 EMATER, maiores informações no site: http://www.assecom.rn.gov.br/pg_noticias.asp?NOI_id=2875 
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saúde e agroindústria seus extensionistas rurais (técnicos) devem trabalhar a captação de 

recursos às associações. Oficialmente, a metodologia desse trabalho é através visitas, 

reuniões, dias de campo, excursões, unidades demonstrativas, demonstrações de resultados, 

torneios leiteiros, além de outros métodos e meios. Contudo, o número de técnicos é muito 

pequeno e atua em uma vasta área.  

Chamou a atenção de Borges (2007), o trabalho de reconhecimento e valorização 

das lideranças e técnicos especializados pelo Governo do RN, no período da construção 

das barragens comunitárias em SNN. Sobre este período, é importante dizer que, segundo 

Araújo (2006) a EMATER conduziu os trabalhos de identificação dos locais apropriados 

para a construção de cinco barragens, prestou assistência técnica, supervisão e apoio ao 

STR. E, para Borges (2007) seus extensionistas rurais eram comprometidos com o sucesso 

ruralista e muito capacitados de desprendimento. Entretanto, historicamente, esta 

instituição teve problemas com o movimento sindicalista dos trabalhadores rurais.  

O entrevistado desta instituição, foi o técnico que participou e apoiou o STR desde 

a formação das associações e, ainda, apóia, hoje acumula o cargo de secretário municipal 

de agricultura em SNN e está identificado como Ribeiro (2007).  

 

 

FUMAC* 

 

 

O Fundo de Apoio Comunitário (FUMAC) é o conselho municipal responsável por 

aprovar, orientar, acompanhar e credenciar as organizações comunitárias candidatas aos 

financiamentos do PCPR, junto à Coordenadoria Técnica do programa, que provê 

assistência técnica, no sentido de apoio e participação do monitoramento dos subprojetos 

implementados. 

Ao aprovarem, acompanharem a execução e, alguns, assessorarem as associações 

comunitárias para operacionalizar os projetos, legitimam a demanda e as prioridades das 

comunidades e contribuem com processo de construção da organização dos municípios. 

Por este motivo, precisam de uma visão técnica e política, assim, constituem-se por nove 
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até quinze pessoas, entre elas, está presente o poder público municipal, o sindicato dos 

trabalhadores rurais, algumas associações - esta última - compõe um alto percentual de 

presença, cerca de 80%, estão mais presentes na reunião do FUMAC do que nas do STR 

(LUCENA; ARAÚJO, 2007). 

Nas avaliações do IICA percebeu-se que quanto mais heterogêneos os conselhos, as 

demandas, execuções e processo de funcionamento são mais qualificados. Conselhos 

ligados a um só bloco político são tendenciosos, os melhores conselhos estão onde há um 

melhor nível de organização social. O bom conselho, está onde tem um bom nível de 

organização social e bons técnicos, que dão, inclusive, assistência técnica aos projetos. 

Estes fazem uma boa triagem dos projetos e elevam sua qualidade, podem influenciar no 

sucesso dos programas (MENEZES, 2007). 

E, com estas informações construiu-se a figura que está logo adiante, apresentando 

a atuação e origem institucional dos atores: 
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FIGURA II: ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROCESSO 
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Como se vê, os projetos foram realizados através da articulação de muitas 

instituições, sendo possível supor que formaram uma rede integrada. 
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Contudo, supõe-se que para obter bons resultados na realização de projetos, não 

basta conquistar uma rede integrada de apoiadores, as lideranças locais precisam ser 

legitimamente endógenas.  

De acordo com Matos Filho (2007), no estado há dois tipos de lideranças: 

endógenas e exógenas. As exógenas estimulam a criação de associações, mas não 

aproveitam racionalmente os recursos naturais ou humanos, não exploram as 

potencialidades do local. As endógenas emergem de potencialidades locais e têm recursos 

naturais e humanos. Estas, quando são legitimas, têm compromisso com a integração 

institucional e com os princípios que orientam os projetos na prática. Exemplarmente, pode 

ser apontado o caso de SNN, as lideranças endógenas legítimas apoiadas por agentes 

externos desenvolveram projetos e diferenciaram-se qualitativamente dos projetos 

realizados pelo PCPR no RN.  

Os percentuais relativos à participação do apoio externo apresentados no relatório 

sobre a implementação do PAPP (1997 – 2002) do IICA, os cálculos dispostos para oito 

associações e a recuperação da Barragem Conceição, conforme apresentado a seguir.  

 

 
QUADRO XI: PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES  
À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 

% ORIGEM

Curral Queimado 16 72 67% 7% 26%
Pref.., Com., Coop., 

Prog.Conv. Seca

Conceição 40 160 53% 5% 42%
Pref.., Com., Coop., 

Prog.Conv. Seca

Conceição 
(recuperação) 100%

Pref.., Com., Coop., 
Prog.Conv. Seca, FETARN

Arapuá 61 268 31% 3% 66%
Pref.., Com., Coop., 

Prog.Conv. Seca

Pitombeira 32 127 73% 7% 20%
Pref.., Com., Coop., 

Prog.Conv. Seca

Rolinha 31 170 73% 7% 20%
Pref.., Com., Prog.Conv. 

Seca

Barra dda Maniçoba 26 117 62% 6% 31%
Pref.., Com., Prog.Conv. 

Seca

Torrões 21 85 34% 3% 63%
Pref. de Serra Negra e São 

Bento (Pb), Com.

Boa Vista 16 77 64% 6% 30%
Pref. de Serra Negra e São 

Bento (Pb), Com.
TOTAL 243 1076 51% 5% 44%

 % 
CONTRAPARTIDA 
DA COMUNIDADE

OUTRAS FONTES

SUBPROJETO FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS

PESSOAS 
BENEFICIADAS

 % 
RECURSO 
ENVIADO 

PELO PCPR

FONTE: INSTITUTO... - IICA/RN – O Processo de Implementação do PAPP/RN.(1997 –2002)  
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Entre os nove casos, destacou-se a participação da Prefeitura Municipal de São 

Bento, no estado da Paraíba (município que faz divisa a oeste de SNN) às barragens 

Torrões e Boa Vista e,o envolvimento da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte, 

em todos os casos. Pode-se dizer que a realização das obras de construção e restauração 

destas barragens aconteceu devido à participação de uma rede de instituições que se 

envolveram ativamente, juntamente com a população ribeirinha, unindo a articulação dos 

pobres ao poder público.  

Esta história modificou-se bastante nos primeiros meses de 2004, quando chuvas 

torrenciais caíram em todo o estado potiguar e as estruturas das barragens foram colocadas 

à prova, três delas foram destruídas pela força das águas, a saber: barragens dos Torrões, 

Barra de São Pedro e Boa Vista (ARAÚJO, 2006). 

Grande tristeza alastrou-se nestas comunidades, mas, os agricultores rurais não 

desanimaram, conquistaram novos financiamentos e reconstruíram as barragens, que estão 

recebendo as chuvas de 2007 e desenvolvendo plenamente suas funções. Portanto, foram 

construídas nove barragens, das quais quatro precisaram ser reconstruídas, Conceição, 

Torrões, Boa Vista e Barra de São Pedro somando-se ao todo treze barragens, que 

perenizaram quase trinta kilometros do Rio Espinharas.  

Em relação aos obstáculos enfrentados, para 80% dos agricultores familiares 

entrevistados a falta de recursos constituiu-se na pior dificuldade enfrentada por eles e 

superaram-na da seguinte forma: 

 

 

1. Articulação da prefeitura. Conseguiu com o Governo do Estado deslocar a mão de 

obra do Programa de Emergência (programa que atua nas secas do Nordeste) para 

as barragens e com outros parceiros conseguiu maquinários, transportes, 

alimentação etc. 

 

2. Doações. Os fazendeiros locais doaram o material (pedras) disponível na região em 

troca de cercas de arame doadas pela prefeitura. Evidencia-se que esta iniciativa 

inibiu a proliferação de barbeiros (ou procotós, insetos que provocam a doença de 

chagas). Os agricultores familiares dedicaram-se ao trabalho voluntário de muitas 
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formas, trabalhando como auxiliar de pedreiro, doando e fazendo refeições etc. e, 

também doando recursos. 

 

3. Doação de terceiros. Conquistaram recursos, inclusive, do município visinho São 

Bento, localizado no estado da Paraíba. 

 

 

De acordo com Matos Filho (2007), o que ocorreu em SNN foi notável, porque no 

Brasil há muitos programas superpostos, que não se entendem. No RN, é incomum um 

conjunto de instituições se reunirem em torno de um mesmo projeto. Instituições 

representam à cultura, as regras, o modo de viver das pessoas e é difícil convergirem para o 

mesmo fim. Destacaram-se o compromisso da administração do PCPR I na cooperação 

técnica, o SEAPAC prestando assessoramento técnico constante e o STR (representante 

dos trabalhadores) e o gestor público presentes em todo o processo.  

Diante do exposto, é possível afirmar que a descentralização das políticas públicas 

rurais, colaborou com a reorganização e a dinamização do associativismo em SNN. E, a 

despeito dos financiamentos terem a natureza compensatória foram de extrema importância 

à região, permitindo refletir que se houver um esforço da governança local, projetos 

financiados com recursos compensatórios podem colaborar com mudança sociais. Neste 

pensamento (MATOS FILHO; CRUZ; SOUZA, 2006). 

No caso de SNN a prefeitura foi à instituição líder do processo como um todo, 

articulando e assumindo a defesa das barragens demandadas pelos pequenos produtores 

rurais desde a implementação do associativismo até a construção dos projetos (MATOS 

FILHO, 2007). 

E, o STR líder do associativismo, orientando constantemente o processo de forma 

democrática em todo o período e até atualidade. Os dois prefeitura e STR foram apoiados 

por várias instituições e, principalmente, pelos agricultores familiares (PEREIRA, 2007).  

Assim a descentralização política foi importante para que o referido processo 

associativista fosse desenvolvido em SNN , mas, seria insuficiente para encaminhar os 

resultados positivos, que foram possíveis porque as organizações associativas estabelecidas 
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“de cima para baixo” encontraram um contexto com um histórico permeado pela ideologia 

associativista.Esta proporcionou à união da força de vontade e dedicação de muitas pessoas 

participantes de organizações governamentais e não-governamentais e a integração das 

políticas rurais. 

Sobre as conquistas, o êxito das experiências populares dos ribeirinhos de SNN tem 

sido propagado, mas, que êxito é este, em que consiste? Resume-se a construção das 

barragens? 

 

 

7.4 ÊXITO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SNN 

 

 

Para entendê-lo e analisar se os projetos de barragens realizados pelos produtores 

rurais ribeirinhos do Espinharas, em SNN, são reconhecidos como exitosos pelos próprios 

atores envolvidos no processo, realizou-se entrevistas abertas aos atores institucionais, para 

citar as entidades: Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (vice-prefeito atual e 

prefeito dos anos 1990 e início dos anos 2000), Secretário da Agricultura (representante 

atual e anterior); EMATER (continua o mesmo técnico que é, também, o secretário da 

agricultura); Câmara de Vereadores (atual); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de SNN 

(presidente re-eleito, que acumula os cargos de vereador e presidente do FUMAC); PCPR 

(Coordenador no período da realização dos projetos de barragens); IICA (continua o 

mesmo representante dos anos 1990); UFRN (técnico especializado em questões rurais do 

RN). Realizaram-se, também, entrevistas diretas com os pequenos produtores rurais e 

comparou-se aos fatores de êxito referidos pelos teóricos contemporâneos com os 

levantados na experiência in lócu. 

Nas áreas rurais do semi-árido norteriograndense, especificamente no Seridó, a 

despeito da seca, habitam muitos agricultores familiares, que historicamente povoaram a 

região. Para eles ter água perenizada, é o sonho de gerações e gerações. Portanto, por si só 

os projetos de barragens vieram de encontro com suas necessidades e são considerados 

exitosos. 
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Contudo, segundo Guevara (2004), a idéia de expansão e continuidade de uma ação 

inovadora em novos campos de atividade, sustentável deve ser avaliada por uma 

construção teórica vinculada a estudos empíricos, porque existem condições de êxito, 

variáveis, fatores de êxito, determinantes e indicadores desta situação. Os dados 

disponíveis, por sua pequena quantidade, não podem ser considerados estatísticos, contudo, 

juntamente, com as entrevistas aos atores institucionais ilustraram as reflexões. 

E, referendando-se em Santos e Rodriguez (2002), é importante salientar que neste 

trabalho o êxito foi identificado de forma gradualista, porque, segundo os autores, em 

muitos casos, pequenas mudanças de comportamento incitaram transformações estruturais 

graduais. Para eles, alternativas não capitalistas estão diante da incerteza do êxito. Mas, há 

pessoas de diversas partes do mundo, que quotidianamente, estão remando contra a 

corrente do capitalismo e recriando a promessa de emancipação social.  

Neste pensamento, relacionaram-se os fatores que contribuem para o êxito 

apresentados por alguns autores e a seguir, foram comentados os indícios percebidos destes 

fatores nas experiências in locu.  

 

 

1. Santos e Rodriguez (2002): 1. integração entre processos culturais, sociais, políticos e o 

de transformação econômica, porque o êxito depende do todo, isto é de processos 

econômicos e não econômicos que compõem a experiência; 2. Inserção em redes de 

colaboração de apoio mútuo, principalmente, de outras iniciativas similares, como, 

também, de sindicatos, igrejas, ONGs de promoção social e de todo o tipo de 

estimuladores social; 3. Apoio do Estado; 4. Voracidade em termos de escala; 5. 

Radicalização da democracia participativa e da democracia econômica, potencial para 

substituir a autoridade vertical (gerente, patrão, etc.); 6 Forte participação dos movimentos 

feministas; 7. Aprendizado heterogêneo, com diferentes visões de mundo; 8. Sinergia entre 

propostas alternativas. 

Experiência in locu: 1. A ata (09/08/2005) da Associação Frututoso, relatou que a reunião 

realizou-se para organizar a festa do agricultor e as barragens do Arapuá e Barra de 

S.Pedro estão proporcionando lazer a comunidade; 2.O associativismo em SNN nasceu e 

está crescendo apoiado por uma rede de apoio mútuo; 3. O apoio recebido do Estado, 
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equivaleu ao apoio esperado dos governos capitalistas nos países em desenvolvimento, 

com uma política descentralizada; 4. Não contemplou este item; 5. De acordo com as atas e 

as entrevistas, o quadro do controle democrático está se ampliando paulatinamente, falta, 

principalmente, erradicar a hierarquia das associações (segundo o quadro igualdade); 6. 

Não há presença de movimentos feministas na região, mas a presença das mulheres foi 

intensificada nos conselhos fiscais; 7. Este tópico não foi contemplado; 8. Estão buscando 

uma sinergia entre as associações da região, inclusive, criaram o Comitê de 

Desenvolvimento do Vale dos Espinharas. 

 

2. Mora-Valentin; Montoro-Sanches e Guerra-Martín (2003): 1. Atenção prioritária as 

necessidades de educação dos sócios; 2. Gestão econômica e financeira eficiente e orçada; 

3. Uso transparente dos fundos; 4. Ativa participação em organismos de integração 

associativista ou do gênero; 5. Compromisso com a comunidade; 6. Confiança mútua entre 

os sócios de diferentes associações. 

Experiência in locu: 1.Este item será comentado em seguida, junto ao autor Singer(2000); 

2. Sobre a gestão econômica, 45% dos trabalhadores rurais entrevistados, responderam que 

pagam a taxa (um valor simbólico, em torno de R$2), portanto, as associações alegam que 

não têm recursos próprios, confirmado pelas atas. Salvo a do Arapuá que recebe uma taxa 

para a manutenção do sistema de água encanada. No entanto, quando se tratou dos recursos 

recebidos de fontes externas, várias atas tratam de reuniões de comitê de acompanhamento 

e licitação, com a presença de técnicos convidados; 3. O STR defendeu que as associações 

têm transparência no uso de recursos; 4. Segundo Lucena e Araújo (2007); nas reuniões do 

FUMAC compõem 80% das presenças; 5. Sim, são comprometidos de tal forma, que na 

maioria das reuniões das associações os interessados da comunidade comparecem e podem 

participar, inclusive com voto; 6. Sobressaiu-se à confiança mútua em relação à associação 

Arapuá, aludida como referência para outras. 

 

3. Guevara (2004): 1. Compreensão de enfrentamento do status quo, que conduz a 

manutenção de situações de desigualdade e injustiça e motivações não somente materiais 

para prosseguir trabalhando de forma associativista; 2. Disseminação do conhecimento 

prático exitoso às comunidades, processo que faz a comunidade reconhecer que o êxito e a 

ação coletiva dependem da participação dos agentes, das definições das regras do jogo e de 



 136

mecanismos eficazes para a resolução de conflitos; 3. Um grupo impulsionador da ação 

coletiva, que origina a ação política (podem ser funcionários de um governo); 4. 

Interdependência social, explica a decisão individual à cooperação sem complexas 

explicações e razões sociais em problemas de ação coletiva.  

Experiência in locu: 1. A compreensão está em construção, o ciclo pedagógico 

associativista não está completo (Lucena e Araújo, 2007); 2. Há uma lenta disseminação, 

as associações Arapuá e Frutuoso têm informações e experiências que devem ser 

divulgadas, motivando e ensinando as outras associações; 3. Há um grupo impulsionador, 

uma força externa (STR, prefeitura, EMATER etc); 4. “Quando uma idéia é boa, todos 

concordam e apóiam”, “A liderança é determinante para o sucesso dos projetos juntamente 

com a dedicação e confiança dos associados” (expressão agricultores rurais das 

associações e Rolinha). 

 

4. Tendler (1998): 1.Relação de confiança entre extensionista e população atendida; 2. 

Noção de vocação e de missão em torno dos envolvidos nos projetos; 3. Comunidade e 

técnicos motivados; 4. Entrelaçamento de associações e ONG’s, numa dinâmica 

bidirecional com o governo municipal; 5. Incentivo e ajuda do governo estadual à 

organização das associações civis. 

Experiência in locu: 1. A ata de 16 jun. de 1999 da Associação Barra de São Pedro 

registrou uma relação problemática com um técnico. Nas entrevistas diretas os atores 

reclamaram uma assistência técnica mais intensificada. E, nas abertas os atores 

institucionais classificaram este, como um dos maiores problemas enfrentados pelas 

associações, justificaram que os técnicos da EMATER têm um campo de atendimento 

muito ampliado e os do SEAPAC respeitam uma agenda de prioridades, na qual nem 

sempre SNN está inclusa; 2. Em relação aos trabalhadores rurais, a noção de missão é 

transcendente na fala de todos, quando se trata da construção das barragens, sobre outros 

assuntos está mais presente nas associações do Arapuá e do Frutuoso. As entrevistas 

institucionais foram marcadas pela forte presença desta noção de vocação e de missão; 3. 

Os técnicos (SEAPAC e EMATER) demonstraram, nas entrevistas, grande motivação. Em 

relação à motivação, destacaram-se as entrevistas realizadas aos membros de B.S. Pedro, 

Arapuá, Frutuoso, alguns entrevistados estavam desmotivados; 4. A figura “articulações do 

processo” ilustrou o forte entrelaçamento existente entre os atores institucionais, o poder 
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público e as associações; 5. Se os critérios do programa (PCPR), adotado pelo Governo, 

forem considerados como incentivo e ajuda à organização das associações civis, pode se 

dizer que houve. Se for considerar um incentivo mais expressivo, não foi detectado. 

 

5. Singer (2000; 2002) 1.Assembléias gerais regulares e eleição do órgão diretivo; 2. 

diretoria sem remuneração; 3. Sistema de cotas igualitárias; 4. Compromisso com a 

educação e atividades sociais, 5. Produtos de boa qualidade 6. Disseminação da ideologia 

associativista.  

Experiência in locu: 1. Grande parte das atas das associações registrou reuniões gerais, 

para eleger a diretoria e o conselho fiscal e todas as entrevistas diretas concordaram que há 

reuniões regulares, embora algumas muito espaçadas; 2. Os diretores e o conselho fiscal 

desenvolvem o trabalho sem remuneração; 3. Sim, existe um sistema de cotas igualitário, 

mas, apesar das entrevistas indicarem que a maior parte paga, o STR afirmou que não 

paga. Como o número de entrevistas com os associados foi pequeno, considerou-se a 

afirmação do STR; 4. A educação, como foi visto no capítulo seis, é uma tradição do 

seridoense. Neste sentido, a ata de 14 jul. de 2004, do Comitê de Acompanhamento da 

Associação do Arapuá, registrou a compra de equipamentos de informática para o 

subprojeto de um Centro de Múltiplas Atividades e a de 02 dez. de 1993, da associação do 

Curral Queimado registrou um curso de avicultura etc. Os técnicos do SEAPAC citaram, 

na entrevista Lucena e Araújo (2007), que os trabalhadores rurais nos planejamentos 

priorizam assuntos: educação, transporte e comunicação e por último a agricultura; 5. A 

preocupação com a qualidade dos produtos é muito recente, neste sentido destacou-se a 

comunidade do Frutuoso que está desenvolvendo um projeto de fruticultura orgânica. 

Entretanto, as outras associações não tiveram esta preocupação ao produzir toneladas de 

feijão verde com muito agrotóxico, prejudicando o solo; 6. É notória a disseminação da 

ideologia associativista na abertura das reuniões das associações, conforme registrado nas 

atas, principalmente, por parte do STR.  

 

6. Diaz (2004): 1. Fruticultura permanente; 2. Liderança carismática; 3. Liderança técnica; 

4. Funcionamento sistemático de uma equipe de direção; 5. Ênfase na satisfação das 

necessidades materiais e espirituais (lazer, saúde, educação etc) 6. Fonte de emprego; 7. 

Otimismo moral e espiritual é referência local. 
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Experiência in locu: 1. Somente a comunidade do Frutuoso possui fruticultura 

permanente; 2. Membros de quatro associações responderam serem sócios por incentivo do 

líder de suas associações, mas, percebeu-se que a liderança é muito diversificada; 3. A 

liderança técnica é da EMATER (insuficiente às necessidades); 4. Além da direção, 

existem os conselhos fiscais, assim, presume-se que em cada associação há uma equipe em 

ação. Embora algumas reuniões sejam muito espaçadas, são sistemáticas; 5. e 6. A ênfase 

dada por grande parte das associações é em torno das necessidades de subsistência. Notou-

se que as associações do Arapuá e Barra de S.Pedro tratam de necessidades espirituais 

(lazer e educação); 7. Não foi possível constatar este tópico. 

Entre os atores institucionais entrevistados, que relacionaram elementos que 

indicam o êxito da experiência popular in locu, escolheu-se Borges (2007), ex-coordenador 

do PCPR/RN – programa que liderou os financiamentos das barragens comunitárias do 

Espinharas em SNN - nos anos 1990 (ano de implantação dos projetos). Este gestor há 

anos afastou-se do programa e não acompanhou o processo, portanto estaria desatualizado.  

Entretanto, na entrevista o mesmo demonstrou ter muitas expectativas sobre o êxito 

dos projetos das barragens comunitárias financiadas no Espinharas. Não estava muito 

otimista e, quando perguntado sobre o que significaria êxito para aqueles projetos?, 

reportou-se às dificuldades apresentadas no período da realização das obras e respondeu: 

 

 

Para SNN a perenização do Rio Espinharas é um êxito a barragem pode 
possibilitar o impulso a um processo de formação de cidadania, fortalecendo a 
economia e a autonomia das comunidades em relação aos chefes políticos e, 
enfim, a saída da pobreza absoluta. Se tiver sido desenvolvido por instituições 
compromissadas, pode ter avançado. As associações podem ter se transformado 
em cooperativas, em algo que influencie na economia. Se isto não aconteceu, 
todo o trabalho pode ter sido perdido, como já deve ter acontecido em alguns 
locais.  

(BORGES, 2007, 1 cd) 

 

 

Após esta reflexão, passou a enumerar o que consideraria como êxito nas referidas 

experiências:  
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7. Borges (2007): 1. Perenização; 2. Fundo de reserva – que considerou possível para um 

número muito reduzido de associações e impossível para outras, devido à situação de 

pobreza, porque a necessidade de alimentação deve ser priorizada;. 3. Legalidade, “devem 

estar na  ilegalidade, não devem ter estatutos que atendam o novo código civil”. 4. 

Adimplência, a inadimplência era muito alta, neste momento muitas devem ter ficado 

inadimplentes, não prestaram contas e foram extintas e outras foram criadas; 5. Eleição dos 

mandatos de diretoria em dia, a renovação dos mandatos expirou e eles devem ter 

enfrentado muitas dificuldade; 6. Conscientização associativista, esta ideologia ainda dá os 

seus primeiros passos e há um movimento muito inicial; 7. Manutenção dos projetos; 8. 

Ampliação dos projetos e do número de associados; 9. Produção constante; 10. 

Contabilidade transparente; 11. Reuniões regulares. 

Experiência in locu: 1. Permanece a perenização; 2. Nenhuma delas possui fundo de 

reserva; 3. Segundo o STR, todas as associações dos agricultores familiares ribeirinhos do 

Espinharas estão legalizadas, sendo que quatro estão atendendo todas as exigências do 

novo código civil (Curral Queimado, Arapuá, Pitombeira e Barra da Maniçoba) e as outras 

estão sendo encaminhadas; 4. As associações prestaram contas e não foram extintas; 5. As 

dez associações, segundo suas atas, passaram por vários processos de eleição; 6. Em 

relação a conscientização associativista, baseando-se no quadro do princípio igualdade, a 

hierarquia ainda inibe o processo democrático, mas, segundo o quadro controle 

democrático, a ideologia está sendo assimilada; 7. As barragens que foram destruídas 

foram re-construídas e as outras estão subsistindo; 8. Em 2004, plantavam cerca de cem 

mil hectares de feijão verde (típico da cultura nordestina) e colhiam toneladas. Mas a 

produção diminuiu e aumentaram os custos. Hoje todas as barragens têm agricultura e 

pecuária, é certo que na maioria a cultura é de subsistência, em outras, como Frutuoso e 

Arapuá, as plantações são mais avultadas; 9. O STR supervisiona as associações e, 

segundo ele, a contabilidade é transparente; 10. Todas realizam reuniões regulares, 

embora, em alguns casos, sejam muito espaçadas. 

Assim, entre os atores institucionais e rurais entrevistados, houve unanimidade em 

reconhecer o êxito dos projetos de barragens realizados pelas associações rurais do 

Espinharas, em SNN. 

O Governo Federal e do Estado, também registraram reconhecer o êxito da 

experiência desenvolvida entre os trabalhadores rurais ribeirinhos, em SNN, nas notas 
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oficiais da assessoria de comunicação do RN. Divulgou a visita dos representantes dos 

Governos da Índia, Bangladesh e Sri Lanka aos projetos modelo do PCPR no Brasil e, 

especificamente, no RN, entre estes projetos foi relacionado o da comunidade do Arapuá, 

escolhida como uma das unidades que servirá de referência para os projetos desenvolvidos 

nestes países asiáticos (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO RN, 2007). 

E as entrevistas e atas indicaram, também, que a experiência  não se desenvolveu 

de uma forma mais ampliada, por algumas associações não terem ultrapassado algumas 

deficiências, que no futuro podem ser superadas. Entre elas, destacaram-se as seguintes: 1. 

falta de assistência técnica mais intensificada; 2. Fraca metodologia pedagógica, para 

completar a compreensão e prática associativista; 3. Ausência de incentivos e motivação 

para oito associações, estes estão mais concentrados na Arapuá e Frutuoso; 4. Ausência de 

preocupação em relação a sustentabilidade e qualidade dos produtos, na maior parte das 

associações; 5. Falta prática para formar um fundo de reserva mesmo que pequeno, uma 

ação educativa. 

Tendo comparado os resultados da experiência em foco com o que autores 

contemporâneos caracterizaram como o êxito de experiências associativistas, constatou-se 

que a experiência rural dos ribeirinhos do Espinharas, em SNN, contemplou grande parte 

dos fatores indicados.  

Na visão técnica de Matos Filho (2007)39, o que ocorreu em SNN foi notável, 

porque no Brasil há muitos programas superpostos e, estes, não se entendem. No RN, é 

incomum um conjunto de instituições se reunirem em torno de um mesmo projeto. 

Instituições representam a cultura, as regras, o modo de viver das pessoas e é difícil 

convergirem para o mesmo fim. (MATOS FILHO, 20027). Dando o seu parecer sobre o 

êxito da experiência popular dos ribeirinhos do Espinharas, que construíram barragens em 

SNN, enumerou os seguintes fatores como responsáveis pelo sucesso: 1. integração das 

fontes de financiamento (diferenciando-se da realidade do RN e do Brasil, onde os 

programas são superpostos); 2. integração institucional; 3. liderança comprometida; 4 

compromisso  da  administração  do  programa   (compromisso  dos  gestores  e  do  agente  

 

                                                 
39 Matos Filho (2007), Entrevista concedida pelo prof. UFRN,  João Matos Filho (2007), especialista nas 
questões rurais do RN. 
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financiador); 5. Assessoramento técnico constante (SEAPAC esteve presente em todo o 

processo); 6. Papel representativo das associações comunitárias, articulação da 

comunidade, discussão de problemas; 7. demanda localizada, mercado receptor local, 

regional e de outro estado (CEASA da Paraíba). Importante fator externo. 

Sintetizando, este capítulo, delineou a organização social em SNN. Expôs a 

percepção, em relação ao associativismo rural dos ribeirinhos em SNN e seus resultados, 

tanto dos atores institucionais governamentais e não governamentais, quanto dos pequenos 

produtores rurais envolvidos no processo.  

Por fim, referendando-se em Santos e Rodriguez (2002) com uma visão gradualista,  

comparou-se os dados pesquisados em todas as associações de agricultores familiares 

estabelecidos nas proximidades do rio Espinharas, em SNN, que construíram barragens, 

com os fatores classificados, como importantes para o êxito, por seis autores e segundo as 

expectativas de um gestor. Nesta checagem, as primeiras agrupadas, preencheram a maior 

parte dos requisitos para o êxito. Usou-se a comparação agrupada, por não ter sido possível 

aplicar um maior número de entrevistas aos atores rurais, como foi explicado 

anteriormente.  

Hoje alguns parceiros continuam apoiando os referidos agricultores familiares 

outros deram a sua colaboração e deixaram de apoiar, mas, estão chegando novos 

parceiros, como o SEBRAE, que está apoiando os projetos de fruticultura orgânica 

desenvolvido pela comunidade Frutuoso. 

Transpostas todas as etapas propostas no início deste trabalho, finalizou-se a 

avaliação com as últimas considerações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho procurou verificar se a conjugação entre o associativismo rural e o 

apoio externo estimula e impulsiona para o êxito. Para constatar sua veracidade ou não, 

usou como objeto de estudo uma experiência popular rural estabelecida, nas proximidades 

do rio Espinhara, em SNN, socialmente organizada ou re-organizada de “cima para baixo”, 

na década de 1990 para atender os critérios do PCPR. Esta foi apoiada por diversas 

instituições e é considerada exitosa pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, 

servindo de modelo para diversas experiências. 

Em relação ao associativismo, refletiu-se que, em SNN, está sendo disseminado e 

ampliado. 

Esta percepção foi aclarada nas atas, das associações dos agricultores familiares 

rurais, quatro (re)organizadas e cinco criadas pela liderança do STR, ao todo nove, estavam 

assinalados os princípios “portas abertas”, analisado pelas convocações da comunidade e 

assembléias gerais marcou presença em mais da metade das atas lidas; o controle 

democrático presente em 100% das atas, foi observado pelos registros de reuniões debates 

e discussões. A autonomia em relação a qualquer organização foi assinalada em cinco 

associações; o compromisso com a educação, que apesar de ter sido mencionado em 

apenas duas atas, percebeu-se nas entrevistas que o assunto é de suma importância às 

referidas comunidades rurais; o compromisso com o desenvolvimento local,foi 

contemplado em apenas um aspecto, a preocupação com o meio ambiente exposta em seis 

atas; a solidariedade, mencionada em, apenas, uma ata.  

Entre todas as atas da referida amostra, destacou-se a associação do Curral 

Queimado, cujas anotações contemplaram quase todos os princípios. Contudo, adverte-se 

que as atas eram muito sintéticas, pressupõe-se que muitas discussões importantes para 

esta análise não foram anotadas. Ainda assim, no geral, todos os princípios associativistas 

foram mencionados na amostra. 

Em relação às entrevistas, é importante dizer que poucos críticos e opositores ao 

processo foram encontrados e buscou-se entrevistá-los, mas, não foi possível por 

indisponibilidade dos mesmos.  
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Das entrevistas aplicadas aos agricultores familiares, fez-se um levantamento da 

situação anterior e atual e a comparação dos mesmos indicou uma elevação da 

conscientização associativista em quase todos os aspectos apresentados; o obstáculo mais 

aparente foi à hierarquização de cargos, muito expressiva - entretanto, os associados 

defenderam que nas associações há um sistema igualitário nas votações e cotas e o controle 

é e sempre foi democrático, inclusive, a cada dia que passa às reuniões estão mais 

freqüentadas -; e, as principais deficiências a serem combatidas são: a falta de uma prática 

solidária associativista mais intensa, nos dois aspectos individual e coletivo, e, o 

insuficiente conhecimento sobre como desenvolver o local, é certo que existe uma 

preocupação neste sentido, mas, necessitam de maiores informações e orientações, para 

direcionarem de uma forma mais eficaz os esforços empregados.  

Sobre a atuação do apoio externo em Serra Negra do Norte, as atas das associações, 

também, ratificaram as entrevistas aos atores institucionais e rurais, indicando que as 

instituições governamentais e não-governamentais, envolvidas no processo de construção 

de barragens, convergiram para o mesmo fim. Após a construção dos projetos, somente 

algumas deram continuidade ao apoio. Muitos colaboradores deram a sua contribuição e se 

afastaram ou dão contribuições eventuais, mas um pequeno grupo esteve presente 

constantemente até os dias de hoje. E, podem ser classificados de duas formas, incessantes 

STR, EMATER e prefeitura municipal (na administração de Rui Pereira e na atual) e 

esporádicos – SEAPAC, PCPR, FETARN, etc.O primeiro grupo, foi liderado pelo STR, 

que continua apoiando de muitas formas. O segundo, pelo PCPR, que apóia eventualmente. 

Nas atas mais recentes o primeiro grupo comparece orientando sobre licitações e 

aquisição de materiais e o segundo, estimulando às perspectivas de melhor qualidade de 

vida. Os incessantes foram os, principais, responsáveis pela evolução da qualidade do 

associativismo, mas, isto não seria possível sem a atuação dos esporádicos. Os dois 

colaboraram com o estabelecimento de uma relação de confiança entre apoiadores 

comunidades rurais, motivando-os ao propor desafios, articular encontros entre as 

lideranças locais e externas, capacitar etc. Mas, vale salientar que, segundo os dados 

levantados para este trabalho, o apoio externo mais determinante foi o incessante, dele 

dependeu todo o processo e êxito dos projetos, foi e é tão presente que pode ser confundido 

com a liderança interna. Quando os atores foram perguntados: existe alguma liderança 
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muito forte na associação? Grande parte referiu-se a associados e líderes de associações, 

mas, dos vinte, 30%, digo seis referiram-se ao STR, EMATER e prefeitura municipal.  

E, como disse Pereira (2007), a presença de representantes de instituições 

governamentais e não-governamentais nas reuniões das associações, pode colaborar com o 

crescimento da autonomia dos associados, para exercerem suas capacidades individuais de 

administrar o poder e sem distinção social surpreenderem o poder público local com o 

comparecimento na prefeitura municipal para discutirem e proporem soluções à melhor 

qualidade de vida da coletividade comunitária rural. 

Diante do exposto concluiu-se que não houve contradição entre as atas e as 

entrevistas aos agricultores familiares e aos agentes de instituições governamentais e não-

governamentais e entre todos os entrevistados, desde o poder público até os extensionistas 

rurais, transcendeu a tradição e consciência coletivista e associativista. 

Os agricultores familiares, especialmente, no Semi-árido nordestino, estão inseridos 

numa agravada exclusão social e econômica, praticamente, sem conhecimento dos seus 

direitos e deveres, desacreditados de suas potencialidades e valores e, consequentemente, 

sem forças para conquistar recursos. Se não forem apoiados por instituições 

governamentais ou não-governamentais, dificilmente suplantarão a conjuntura de exclusão 

e a história confirma que por não terem perspectivas ou alternativas, muitos emigraram. 

Para os que apóiam constantemente este tipo de experiência, o processo pode parecer lento 

e desestimulante, em muitos momentos, é importante considerar que o aprendizado é um 

exercício de fracassos e vitórias, e que os ganhos surgirão de forma gradual. E, se o apoio 

for dado ao associativismo é importante remontar a história medieval italiana, onde 

associações foram desmanteladas, mas, a ideologia não foi aniquilada dos indivíduos. 

Portanto, vale a pena gerar o associativismo, não importa a forma como foram 

estabelecidas as associações – do modo ideal, emergindo da própria população ou “de cima 

para baixo” – e a origem dos recursos - se são compensatórios ou não –. Estes elementos 

não determinam à qualidade do associativismo, decisivo é a pratica dos princípios e 

diretrizes associativistas e como é a participação dos apoiadores incessantes, dos quais 

depende muito a qualidade do associativismo. 

Sobre os ganhos conquistados pelas associações, as percepções dos atores 

institucionais e rurais, segundo as entrevistas realizadas, afluíram completamente na 

conclusão de que os projetos de barragens foram exitosos, para as nove associações, 
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exemplarmente a do Arapuá. Esta, é uma das associações mais antigas - foi re-organizada 

pelo STR -, tem sede própria, desenvolveu atividades de lazer nos finais de semana, 

projeto de irrigação, projeto de um centro de múltiplas atividades, originou a associação do 

Frutuoso, que está desenvolvendo um projeto de fruticultura orgânica, entre outras coisas. 

O presidente do STR afirmou que as comunidades em foco chegaram a produzir 100 

toneladas de feijão, que comercializaram com a Paraíba e o Ceará e que o rebanho 

aumentou em 100% nos últimos anos, mas, surgiram entraves à manutenção e crescimento 

desta produção e estão sendo estudadas as melhores alternativas para solucionar o 

problema. 

Na atualidade, todas as comunidades usufruem das águas das barragens durante 

todo o ano, entendem que a vida melhorou após a construção da barragem, melhorou a 

comida a saúde e a educação. Algumas atraem pescadores de outros municípios 

acarretando inconvenientes como, a pesca antes do período mais aconselhável. Algumas 

realizaram projetos como os de irrigação e canalização da água, outras como a de Barra de 

São Pedro, também, desenvolvem atividades de lazer e atraem pessoas de toda a região. 

Proporcionando o que entre os agricultores rurais do Seridó norteriograndense é incomum, 

o lazer.  

Entretanto para extinguir dúvidas a respeito deste êxito, buscou-se teóricos que 

estabeleceram fatores considerados importantes para o êxito de experiências européias e 

latino americanas. E, enumeraram-se os elaborados pelo gestor do PCPR I, que liberou os 

financiamentos aos projetos de barragens de SNN e logo após a realização dos mesmos 

precisou se afastar do processo, estes se basearam em suas expectativas para o processo. 

Depois, compararam-se aos dados levantados por esta pesquisa.  

Para constatar que a experiência in locu contemplou grande parte dos fatores 

organizados, demonstrando que pode ser considerada exitosa pelos parâmetros 

estabelecidos pelos teóricos especialistas neste assunto.  

Sintetizando, todos os elementos – entrevistas abertas e diretas, análise de atas, 

comparações teóricas – convergiram na ratificação do êxito das experiências populares dos 

agricultores familiares ribeirinhos do Espinharas em SNN. 

Estas mudanças tanto do cenário da área rural de SNN, como na vida dos 

ribeirinhos, que estão desenvolvendo a criatividade e a coragem individual e a participação 

nas reuniões das associações e conselhos, indicam a tendência à superação da cultura 
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coronelista e do sistema de intermediários. E, segundo Matos Filho (2007), a conquista 

mais importante da experiência focada foi integrar as políticas, prática incomum na política 

nordestina. Assim consideraram-se, com um olhar gradualista, os projetos de barragens dos 

agricultores rurais de SNN, exitosos.  

Entretanto, sabe-se que o número de projetos e associados podia ser muito maior, 

todas as barragens podiam ter sido exploradas de uma forma muito mais expressiva, 

desenvolvendo uma trajetória sustentável que dilatasse os ganhos sociais e econômicos. 

Mas, considerou-se exitoso, porque por séculos estruturas, que entravam o processo 

associativista e o êxito dos projetos, foram postas e décadas serão necessárias para superá-

las de uma forma ampla e duradoura. 

Desta forma, nas próximas linhas fazem-se algumas sugestões que poderiam 

amenizar as deficiências que entravam a realização exitosa dos projetos: 

 

 

1. A insuficiente assistência técnica pode ser amenizada pelo esforço de instituições 

governamentais e não governamentais e dos agricultores familiares. 

 

• Nos Governo Estadual, Municipal, SEAPAC e EMATER, muitos recursos são 

empregados no desenvolvimento de projetos e se perdem pela insuficiência de 

assistência técnica. Como no caso da irrigação para a produção de feijão verde em 

SNN, no início produziram toneladas, hoje a produção caiu, provocando o aumento 

dos custos pelo uso de insumos. Se o projeto tivesse a orientação constante da 

assistência técnica os pequenos produtores estariam gerando emprego e renda aos 

agricultores familiares. Portanto, é necessário resolver este problema, sugere-se o 

uso de agendas fixas, para que os que recebem a assistência criem o hábito de 

estarem preparados nos dias marcados. 

• O assessoramento mais estratégico às experiências como as de SNN, é um grande 

desafio integrar políticas e programas sociais, principalmente por estarem 

espalhadas em vários departamentos e não terem ações integradas. Desta forma, 

sugere-se que, se possível, todos os programas sociais sejam fixados num mesmo 

departamento. Outro importante ponto são as filosofias dos programas, se querem 
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realizar importantes projetos, dêem preferência a somar fontes de financiamento, 

desenvolvam uma política de integração dos programas sociais, valorizem as 

lideranças locais e os técnicos regionais. A re-organização simplificaria a 

integração das ações e, ao mesmo tempo, o acesso aos programas, proporcionando 

aos articuladores de organizações governamentais e não governamentais traçarem 

uma estratégia de atuação e aos funcionários públicos envolvidos uma 

especialização no assunto. Agindo desta forma colaborariam com a eficiência da 

política regional empregada no momento, que aposta na integração entre agentes e 

instituições locais articuladas em rede com agentes externos. 

A integração das políticas e soma de recursos colaboraram com o êxito da 

experiência popular dos pequenos produtores rurais ribeirinhos do Espinharas em 

SNN e podem influenciar qualitativamente nos resultado de projetos.  

• Agricultores Familiares, que organizam uma agenda fixa junto aos extensionistas 

rurais e convocam a comunidade para estar presente no dia marcado, para exporem 

suas dúvidas enfrentam menores dificuldades com assistência técnica; 

 

 

2. Uma comunidade ao desenvolver um projeto pode usufruir amplamente do mesmo. 

Como ampliar o resultado dos projetos? Nesta direção todas as ONGs e instituições 

governamentais podem colaborar. 

 

 

• Estratégia pedagógica para trabalhar o associativismo, a sustentabilidade, a 

qualidade dos produtos, a motivação etc. Aulas de campo, ilustrativas, que 

proporcionem um entrelaçamento de informações na rede identitária regional. A 

partir do momento que o conhecimento for interiorizado, a tendência é praticarem e 

ampliarem os resultados positivos.  

• Fortalecimento e valorização da identidade local, para que possam se inserir em 

um processo de desenvolvimento endógeno, para que ao se depararem com 

situações estabelecidas pela globalização possam superar. A valorização deve 
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partir de todas as lideranças, desde os governos até os líderes de associação. 

Quando as pessoas são valorizadas motivam-se e tendem a atuar de uma forma 

mais positiva. 

 

 

3. Muitos podem pensar que em comunidades muito pobres o pagamento das cotas 

igualitárias, não deve ser considerado. No entanto, ele exercita a responsabilidade, 

valorização da associação, o direito a cobrar determinados comportamentos; e, amplia a 

compreensão de igualdade. Talvez esta ação contribua para a formação de um fundo de 

reserva futuro, é uma ação educativa. 

Pelo que foi apresentado e sabendo que, segundo Souza (2006) talvez, pela falta de 

consenso a respeito da importância de serem desenvolvidos estudos com o enfoque do 

êxito, também, não há concordância em relação ao seu conceito. Entendeu-se que em 

relação à experiência popular in locu, os princípios e valores, como igualdade; controle 

democrático; participação econômica igualitária; compromisso com a educação; e, com o 

desenvolvimento local, estão inseridos nas associações, embora em muitos casos 

contemplando apenas um aspecto do princípio, mas, a cada dia estão sendo praticados de 

uma forma mais desejável.  

Estes, quando foram conjugados ao apoio externo (incessante e esporádico), 

estimularam e impulsionaram para o êxito.  

E, como desafio a outros pesquisadores, sugere-se a realização de estudos sobre a 

organização e dinâmicas das sociedades dos agricultores familiares, que contemplem os 

tipos ou formas de integração das políticas públicas ocorridas na realização de projetos de 

combate a pobreza rural e os entraves enfrentados na comercialização dos produtos, o 

primeiro é a grande solução para a obtenção de recursos que concretizem grandes projetos, 

e, o segundo, é um dos maiores problemas dos agricultores familiares. 

Os agricultores familiares têm a compreensão de importantes fatores que conduzem 

ao êxito dos projetos: 
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1. Francisca Maria Alves, da Associação da comunidade Barra de São Pedro, por 

exemplo, entendeu que “A associação precisa harmonia, participação, fé coragem e 

incentivo da EMATER, STR, PAPP, FUMAC, Prefeitura e SEAPAC”. Conjugando os 

princípios associativistas com o apoio externo. 

 

2. Manoel Wanderley da Silva (Manoel de Jonas), da comunidade do Arapuá: 

“Ao poder público Federal, Estadual e Municipal: vocês precisam trabalhar mais com as 

famílias agricultoras e dar uma linha de crédito e aproximar os técnicos. Não esqueçam de 

educar o produtor rural”. 

 

3. Reginaldo Batista de Farias, da comunidade da Rolinha: 

“A liderança é determinante para o sucesso dos projetos juntamente com a dedicação e 

confiança dos associados”. 

 

4. Reginaldo Gomes de Araújo, da comunidade Torrões: 

“É importante um presidente sem salário, liderança forte e consciente”. 

 

5. Iracy Raimunda da Silva, da comunidade Arapuá: 

“A associação precisa de um bom presidente que faça bastante reunião para lutar pela 

comunidade e trazer mais projetos”. 

6. Francisco Batista de Araújo Santos, da comunidade Arapuá: 

“A associação pode transformar e melhorar a vida das pessoas. Todos precisam estar de 

dentro participando”. 

 

7. Maria de Fátima Santos, da comunidade Arapuá: 

“Trabalhem mais e tenham maior interesse pela associação, que tudo vai melhorar”. 
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8. Moacir Costa dos Santos, da comunidade Barra Maniçoba:  

“É importante empregar bem os recursos e a comunidade estar mobilizada”.  

 

9. Francisco José Bernardo, da comunidade Barra da Maniçoba:  

“Procurem informações para fazer projetos que sejam grandes. Não tenham medo”. 

 

 

Diante do que foi exposto, é importante dizer que políticas públicas tendem a 

configurar-se de uma maneira muito importante nas esferas não-governamentais. A partir 

destas organizações, realidades de pobreza e miséria podem ser transformadas em 

significantes e positivas experiências. Como visto na organização social “de cima para 

baixo”, ocorrida em SNN, cujos efeitos foram qualitativamente diferenciados tanto da 

previsão científica da literatura específica, como dos resultados dos projetos desenvolvidos 

no estado. Este quadro suscita o uso mais ampliado do conceito políticas públicas e requer 

a atuação governamental além de sua esfera, criando possibilidades, planejando, avaliando, 

etc, para valorar qualitativamente as ações não governamentais, inclusive das associações 

rurais, que estão atuando ativamente nas políticas públicas. Sobre estas avaliações, adverte-

se para uma escolha que considere a opinião dos diferentes grupos de interesses para julgá-

la como “sucesso” ou “fracasso”. Porque, a avaliação das mudanças tem importância local 

e mesmo quando não são permanentes podem ter importantes significados para a 

população alvo. Roche (2002) observou que áreas em situação de emergência, dificilmente 

têm o tipo de mudanças “sustentadas ou duradouras” consideradas como o sucesso dos 

programas e projetos. 

E, finalmente, refletiu-se sobre a importância, principalmente, de regiões carentes - 

que necessitam de políticas públicas de combate à pobreza - receberem orientações 

associativistas. Porque, se no caso dos projetos financiados pelo PCPR I no RN milhares 

de associações foram contempladas por estes recursos, e, nas avaliações realizadas pelo 

IICA/RN a região do Seridó destacou-se por seus resultados diferenciados (Justamente, a 

região onde, desde o início do século XX, a Rádio Rural e as escolas dirigidas pela igreja 

católica - que compunham a grande maioria das escolas - propagaram o associativismo), 

este não deve ser um resultado isolado. Esta reflexão não reproduz a tese de Putnam e o 
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capital social, antes atentou as advertências de Santos e Rodríguez (2002), sobre o novo 

olhar empregado nas associações de trabalhadores. Exemplificada, nestas considerações 

pela fala dos agricultores familiares que deixaram transparecer uma energia associativista 

na síntese dos anseios de suas comunidades rurais. Nas quais, reconheceram a importância 

dos incentivos institucionais; da liderança consciente – honesta e justa -, que inspira 

exemplo aos associados, busca conhecimento e reproduz a ideologia associativista. E, 

também, da perseverança; da transparência no uso dos recursos comunitários; e, da 

coragem para realizar grandes projetos, baseando-se no respeito, harmonia e participação 

de toda a comunidade.  
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