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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo contribuir com o debate do capital social, 

buscando relacionar este com o acesso uso e gestão dos recursos hídricos no 

Vale do São Francisco, mais precisamente nos territórios rurais do Sertão do 

São Francisco situados no Estado da Bahia e Pernambuco. Bem como, 

estimular possibilidades de ação por sujeitos (família rurais) apartados por um 

bem público tão precioso que é a água. Além de uma discussão teórica sobre o 

capital social (redes, confiança, participação) e desenvolvimento rural. 

Aplicamos 387 questionários com agricultores familiares e algumas entrevistas 

com atores sociais dos fóruns territoriais e do comitê da bacia do São 

Francisco onde foi possível correlacionar nossas variáveis no intuito de 

comprovar nossa hipótese: capital social é um elemento chave para garantir 

acesso, uso e gestão da água por famílias rurais que vivem nos perímetros 

irrigados e em áreas de sequeiro. 

 

Palavras-chave: Capital Social – Desenvolvimento Rural – Recursos Hídricos 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to contribute to the discussion of social capital, seeking to 

relate that to the access, use and water resources management in the Sao 

Francisco Vale, specifically in rural areas of the wilderness of San Francisco 

situated in the State of Bahia and Pernambuco. As, stimulate action possibilities 

for individuals (family rural) apart by a patrimony public so precious that is 

water. Besides a theoretical discussion of social capital (networks, trust, 

participation) and rural development. We applied 387 questionnaires to farmers 

and some interviews with actors social of territorial forum and committee of the 

São Francisco basin where it was possible to correlate our variables in order to 

confirm our hypothesis: social capital is a key element to ensure access, use 

and management of water for rural families living in irrigated and rainfed areas. 

 

 

Keywords: Social Capital - Rural Development – Water Resources 
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INTRODUÇÃO 

  

 Este trabalho deu-se na Região do Vale do São Francisco1, tendo como 

unidade espacial os territórios rurais do sertão do São Francisco, apoiados pelo 

MDA/SDT2, tanto do lado da Bahia como de Pernambuco. 

 O marco temporal deste é a partir da década de 1990, quando vários 

acontecimentos importantes decorreram: 1) II Conferência Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO–92), no Rio de Janeiro, onde se elaborou 

uma extensa agenda 21, com inúmeras sugestões que deveriam ser discutidas 

pela sociedade em todos os âmbitos – local, nacional e planetário; 2) 

promulgação da lei das águas (1997), Instituindo a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, e criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamentando o inciso XIX do art. 21 da Constituição 

Federal; 3) em 2001, instituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, órgão colegiado, com atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas, no âmbito da respectiva bacia hidrográfica, vinculado ao Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH; 4) em 2003, a instituição da política de 

desenvolvimento territorial, quando se constitui vários territórios rurais apoiados 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 Além disso, é nos anos 1990 que Robert D. Putnam incorpora no 

discurso político a teoria do Capital Social, que, segundo ele, facilita a 

cooperação espontânea, e “tal como sucede com o capital convencional, os 

que dispõem de capital social tendem a acumular mais” (PUTNAM, 2000, p. 

                                                
1
Abrange os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, além do 

Distrito Federal. Sua superfície é de 639.219,4 km2 (640.000 km2), sua população, em 1999, 
era de 15.545.866 (15,5 milhões) habitantes e abrange 503 municípios. 
 
2
 Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretária de Desenvolvimento Territorial. 
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179). Nesse conceito há dois pressupostos implícitos: redes (“redes de 

engajamento cívico”) e normas, com conseqüências importantes para 

comunidade. Para Putnam (2000), a confiança, alcançada quando há um 

conhecimento mútuo entre membros de uma comunidade, “lubrifica” a vida 

social; além disso, “os sistemas de participação cívica são uma forma essencial 

de capital social: quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa 

comunidade, maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes 

de cooperar em benefício mútuo” (PUTNAM, 2000, p.183). 

Nossa temática é o Capital Social e o Desenvolvimento Rural, a partir de 

uma política pública, a água, tentando perceber se relações sociais de 

confiança, cooperação, participação, solidariedade traduzem em um maior 

acesso, uso, e gestão de recursos hídricos. 

 

A importância e relevância do tema 

 

 O controle da água, associado ao controle da terra, resulta na sociedade 

nordestina que conhecemos. Nessa região, o controle da terra e da água é 

fundamento do poder das oligarquias nordestinas, antigas e modernas sobre 

uma população que precisa sobreviver, produzir e saciar a sede dos animais. 

 Portanto, água é poder. Desde que começaram a surgir grandes obras 

de armazenamento de água na região Semi-Árida, ela também está 

apropriada, seja dentro de propriedade privadas, seja dentro de mananciais 

que não têm adutoras para conduzir essa água até às populações mais 

necessitadas. 
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As causas que fazem ou não um agricultor possuir água e as 

conseqüências de quem tem ou não, é o que me estimulou a discutir as 

políticas públicas das águas, já que, é também, através da participação dos 

agricultores familiares nas políticas hídricas, que se tem a possibilidade de 

engendrar um desenvolvimento no mundo rural capaz de garantir ou não a 

continuidade destes sujeitos em permanecer nos seus territórios com uma 

identidade de luta pela vida. Em outras palavras, a participação nas políticas 

públicas das águas é, também, uma das maneiras que os agricultores 

familiares terão para alavancar um desenvolvimento rural com condições de 

garantir a reprodução da unidade familiar.  

Através do envolvimento e esclarecimentos de agentes mediadores 

(movimentos sociais, ong’s, e sindicatos) percebe-se uma maior clareza, por 

parte dos agricultores, da real necessidade da participação na política das 

águas, como forma de reivindicação e legitimação dos interesses e direitos, 

dos agricultores familiares, possibilitando com isso, no mínimo, uma produção 

para o autoconsumo, e conseqüentemente, a garantia da segurança alimentar. 

Desta forma tem-se observado mecanismos de ampliação da 

participação dos diversos atores sociais envolvidos nos processos locais, 

estaduais e nacionais de decisão sobre as formas de uso e acesso à água3.  

 Nesse sentido, nosso trabalho através da relação Capital Social e 

acesso, uso e gestão da água se apresenta como uma contribuição importante 

na obtenção de resultados positivos, assim como positiva seria a sinergia entre 

a ampliação dos horizontes de participação política dos segmentos mais 

desfavorecidos da sociedade e a luta pelos demais direitos sócio-culturais 

                                                
3
 A exemplo: o Comitê da Bacia do São Francisco e os Fóruns dos Territórios Rurais, que 

serão estudados neste trabalho. 
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associados, permitindo uma compreensão mais integrada da promoção da 

cidadania de indivíduos e grupos inteiros atualmente apartados. 

Assim têm sido as estratégias realizadas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) de apoio ao desenvolvimento sustentável4 dos 

territórios rurais tendo como diretrizes, adotar a abordagem territorial como 

referência conceitual para a promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável5. 

Desde 2003, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA) vem atuando em uma política nacional 

de fortalecimento territorial no Brasil, o Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais, ainda, com a participação de outros 

Ministérios (Integração Nacional, Meio Ambiente, Turismo, Ministério do 

Desenvolvimento Social) além do apoio técnico dos governos estaduais, dos 

Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), e da 

mobilização da sociedade civil rural organizada.   

Para o MDA existe a tentativa de construção de alianças buscando 

fortalecer o protagonismo dos agricultores familiares nos processos de gestão 

social das políticas públicas, atuando em sintonia e sinergia com os vários 

níveis de governo, com as entidades da sociedade civil e organizações dos 

movimentos sociais representativos dos diversos segmentos comprometidos 

com o desenvolvimento rural centrado na agricultura familiar e na reforma 

agrária, pois, além de promover a articulação entre as demandas sociais e as 

ofertas das políticas públicas, estabelece instâncias plurais e participativas, que 

                                                
4
 Este conceito será desenvolvido no referencial teórico. 

5
 Entendendo o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais como um processo que 

articula de maneira integrada, as “dimensões sociocultural, político-institucional, econômica e 
ambiental”( www.mda.gov.br). 
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viabilizem espaços para discussão, negociação, concentração e 

compartilhamento do poder decisório, no processo de gestão social. 

Na visão do MDA/SDT adotar a abordagem territorial como referência 

para uma estratégia de apoio ao desenvolvimento rural se justifica por, ao 

menos, quatro aspectos: 

1) O rural não se resume ao agrícola. Mais do que um setor econômico, o que 

define as áreas rurais enquanto tal são suas características espaciais: o menor 

grau de artificialização do ambiente, a baixa densidade populacional, o maior 

peso dos fatores naturais;  

2) A escala municipal é muito restrita para o planejamento e organização de 

esforços visando à promoção do desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a 

escala estadual é excessivamente ampla para dar conta da heterogeneidade e 

de especificidade locais que precisam ser mobilizadas com este tipo de 

iniciativa; 

3) Necessidade de descentralização das políticas públicas, com a atribuição de 

competências e atribuições aos espaços e atores locais;  

4) O território é a unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade 

entre pessoas, grupos sociais e instituições que podem ser mobilizadas e 

convertidas em um trunfo crucial para o estabelecimento de iniciativas voltadas 

para o desenvolvimento.  

Porém, a abordagem territorial não significa apenas uma escala dos 

processos de desenvolvimento a ser considerada, ela implica também um 

determinado método para favorecê-los:  

 

Nela, o desenvolvimento não é decorrência da ação verticalizada 
do poder público, mas sim da criação de condições para que os 
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agentes locais se mobilizem em torno de uma visão de futuro, de 
um diagnóstico de suas potencialidades e constrangimentos, e 
dos meios para perseguir um projeto próprio de desenvolvimento 
sustentável (MDA).6 

 

É assim que a perspectiva territorial do desenvolvimento rural 

sustentável permite a formulação de uma proposta centrada nas pessoas, que 

leva em consideração os pontos de interação entre os sistemas socioculturais e 

os sistemas ambientais e que contempla a integração produtiva e o 

aproveitamento competitivo desses recursos como meios que possibilitam a 

cooperação e co-responsabilidade ampla de diversos atores sociais. 

Em suma, para o Estado Brasileiro vem-se priorizando a redução das 

desigualdades econômicas e sociais, atuando preferencialmente em espaços 

de elevada concentração de agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária e acampados, incentivando processos de fortalecimento da participação 

dos diversos atores nas instâncias colegiadas consultivas e deliberativas dos 

territórios, qualificando os mecanismos de representação e participação direta 

para a gestão social de políticas públicas. Haveria, no entanto, um grande 

avanço no processo democrático do nosso país. 

 

O Cenário Sócio-Ambiental e a Problemática dos Recursos Hídricos 

  

A carência de água para consumo humano e usos múltiplos tem afetado 

negativamente as oportunidades de melhoria socioeconômica dos agricultores 

familiares, onde nas suas comunidades a disponibilidade do recurso é 

reduzida. Esta situação, em muitos casos, é devida ao caráter temporário dos 

                                                
6 www.mda.gov.br 
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mananciais e/ou a localização das fontes, exigindo grandes esforços para se 

ter acesso à quantidade mínima indispensável.  

Mas, paradoxalmente, em outras situações, os recursos armazenados 

em reservatórios não são eficientemente utilizados7 pela pouca existência de 

estruturas de captação8, transporte e distribuição. Assim, o controle tem se 

dado ainda, pela privatização das águas públicas em açudes particulares, com 

abertura de poços com dinheiro público em propriedades privadas e mercado 

da venda de água nos carros pipas para os que carecem desse recurso, em 

geral os mais pobres. 

Com isso, o poder público vem adotando diferentes estratégias no 

tratamento da questão ambiental, especialmente da hídrica, no decorrer da 

história nacional recente. Essas mudanças vêm refletindo a avaliação crítica 

dos tomadores de decisão, a partir das reivindicações sociais, em relação às 

disfunções dos processos produtivos, dos padrões de apropriação e 

transformação do meio e da organização social subjacente ao modelo de 

desenvolvimento tradicional9.  

Diante de um cenário, nos dias de hoje, de insustentabilidade sócio-

ambiental, o qual prenuncia situações de degradação e escassez dos recursos 

hídricos necessários à produção e à reprodução da força de trabalho de 

agricultores familiares, bem como prenuncia o alto custo de sua recuperação, a 

consciência pública parece assimilar o problema demandando mudanças nos 

padrões de gestão e nas posturas antes assumidas, tanto no setor público 

                                                
7
 RIBEIRO, M. Bomfim. 2007. A potencialidade do Semi-Árido Brasileiro. Brasília: Fubrás. 

8
 Apesar do Programa de Construção de Cisternas (P1MC), este ainda é um processo que 

deve ser ampliado para o consumo humano. No entanto, estamos nos referindo a captação de 
água para agricultura e pecuária. 
9
 É aquele que não se preocupa com a dimensão ambiental, achando que os recursos naturais 

são inesgotáveis. 
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como no privado, passando a refletir sobre a necessidade de ampliação e 

aperfeiçoamento de seus instrumentos. O ritmo e a recorrência dessas 

mudanças passam a ser fundamentalmente definidos não apenas pela 

necessidade do setor produtivo, mas também pelas exigências da sociedade 

civil, pois não é mais possível termos no mundo rural um desenvolvimento, 

somente com o crescimento econômico, que eleva a renda de uns poucos, 

principalmente daqueles que conseguem inserir seus produtos no chamado 

agronegócio, utilizando-se de água como se fosse um bem privado e ilimitado.  

Partindo do pressuposto que a política de água não pode ser dissociada 

das políticas de desenvolvimento socioeconômico e, portanto, requer que 

sejam tratadas em associação com o conjunto de políticas públicas, é 

necessário pensar a participação e a democracia na política das águas e suas 

interações com as políticas agrícolas, com o uso do solo, com a saúde pública, 

com o abastecimento, etc., enfim, com a transversalidade que leve em 

consideração os ecossistemas e as estruturas socioeconômicas dos territórios, 

pois, a política de recursos hídricos poderá incidir diretamente na vida dos 

agricultores familiares, no que se refere ao acesso, uso e gestão da água. 

No vale do São Francisco, 58% deste vale se encontram inseridos na 

área denominada de Polígono das Secas. Nessa região o principal fator que 

limita a produção agrícola é a irregularidade na distribuição espacial e temporal 

das chuvas. Mesmo assim, um aspecto significativo no cenário social e 

econômico da região hidrográfica do São Francisco refere-se à agricultura. A 

área irrigada é de 342.900 hectares - correspondendo a 11% dos 3,1 milhões 

de hectares irrigados no Brasil, com destaque para a fruticultura. Ainda dentro 

do sistema de produção da região, observa-se o crescimento da agricultura de 
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sequeiro para produção de soja e milho, da pecuária, com ênfase na 

bovinocultura e caprinocultura, da pesca e aqüicultura, da indústria e 

agroindústria, das atividades minerais, e do turismo e lazer. 

De modo geral, a bacia do rio São Francisco apresenta conflitos de 

interesses na gestão, aproveitamento e restrições de uso dos recursos 

hídricos, principalmente entre os maiores usuários e conflitos entre demandas 

para usos consuntivos e qualidade inadequada das águas. A situação atual da 

bacia apresenta os seguintes desafios principais, segundo o comitê de gestão: 

a) definir estratégia que solucione conflitos entre os diversos usuários: 

abastecimento urbano, aproveitamento energético, irrigação, navegação, 

piscicultura, dessedentação de animais, lazer, turismo; b) resolver conflitos 

entre demandas para usos consuntivos e insuficiência de água em períodos 

críticos; c) implementar sistemas de tratamento de esgotos domésticos e 

industriais; d) racionalizar o uso da água para irrigação no médio e sub-médio 

São Francisco; e) estabelecer estratégias de prevenção de cheias e proteção 

de áreas inundáveis; f) definir programas para uso e manejo adequado dos 

solos10. 

Para o Ministério da Integração Nacional, a solução compreende a 

recuperação de obras existentes; a construção de novas barragens para 

regulação e armazenamento, bem como das adutoras e estruturas auxiliares 

necessárias para garantir o acesso fácil à água pelas populações e 

produtores11.  

No entanto, um dos desafios que se colocam para implementação da 

política de gestão participativa dos recursos hídricos, está na herança cultural e 

                                                
10

 Ver http:// www.saofrancisco.cbh.gov.br 
11

 Ver http:// www.mi.gov.br 
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política de práticas clientelistas e conservadoras consolidadas na relação entre 

Estado e Sociedade, pois historicamente, as oligarquias rurais detiveram o 

controle dos órgãos de implementação das políticas de combate a seca e 

reforçaram, em suas intervenções, a vinculação da propriedade da terra e da 

água (GARJULLI, 2003).  

Na gestão da água, estão em jogo as questões mais candentes relativas 

ao poder econômico, ao acesso a recursos naturais, à centralização e à 

delegação do poder político, à capacidade de mobilização dos diferentes 

setores sociais na defesa de seus interesses e na manutenção dos processos 

abrangentes e inclusivos de democracia. 

Desta forma, pensar em políticas de recursos hídricos é compreender: a) 

como se articula a política de desenvolvimento dos territórios rurais? b) quem 

são os atores e instituições, e como estes se articulam? c) quais os resultados 

já obtidos? Assim, estar-se-ia desvendando a instância institucional (políticas) 

de representação do desenvolvimento dos territórios rurais. 

 Isto é, será que o capital social na agricultura familiar, dos 

territórios rurais do sertão do São Francisco, tem sido ou não 

fundamental ao acesso, uso, e gestão dos recursos hídricos capaz de 

engendrar um desenvolvimento rural? 

 

Objetivos e hipótese 

 

Nosso objetivo foi analisar, à luz da teoria do capital social, a efetividade 

do acesso, uso e gestão da política das águas no vale do São Francisco, a 

partir dos territórios rurais do Sertão do São Francisco. Isto é: a) Identificar a 
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existência de capital social nos territórios rurais estudados; b) analisar o arranjo 

institucional dos fóruns que tem possibilitado a discussão dos recursos 

hídricos; c) compreender as relações sociais entre atores, em si, e entre 

sujeitos (estudados) e verificar a efetividade das políticas públicas hídricas para 

agricultura familiar, a partir dos projetos em andamento que provê o acesso e o 

uso da água; d) caracterizar o desenvolvimento rural nos territórios estudados, 

tentando perceber como o capital social (associativismo, cooperação, 

solidariedade, participação social) contribui para o acesso, uso e gestão da 

água. 

Com o fortalecimento da descentralização, a partir da lei das águas, 

garantindo espaços para participação da sociedade civil e articulação 

institucional reforçando as políticas públicas hídricas nos territórios rurais 

estudados (fóruns, comitês, etc.); partimos da hipótese que o capital social é 

o elemento chave para garantir o acesso, uso e gestão da água. 

Conseqüentemente um desenvolvimento rural de cunho social tão quanto 

econômico. 

 

Procedimentos Metodológicos de Pesquisa 

 

 Como será visto o conceito de capital social é bastante amplo e seu 

entendimento, na literatura, bastante diverso. Apesar dessa variedade de 

entendimento e concepções sobre o tema, é possível identificar dois elementos 

fundantes: confiança e rede de relacionamentos. O segundo elemento é o mais 

utilizado nos estudos que pressupõem tal capital como algo inerente à esfera 

das interações entre indivíduos, uma vez que se costuma definir capital social 
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como posse e utilização de uma rede de relacionamentos. A operacionalização 

desse conceito, e mais especificamente da posse e uso das redes de 

relacionamentos, tem sido feita por alguns autores a partir da utilização de 

variáveis indicadoras da participação em grupos e organizações. Putnam 

(2000) já afirmara que a participação em grupos e em organizações cívicas 

formais é um aspecto do capital social. 

 Dessa maneira, espera-se que, baseado na teoria do capital social, o 

fato de um indivíduo dentro da família pertencer a grupos ou a associações, ou 

seja, a rede de relacionamentos (capital social) desenvolvida por esse 

indivíduo, passe a afetar positivamente a probabilidade da família ter acesso, 

uso e gestão da água. 

A pesquisa avaliou o acesso, o uso e a gestão das águas no Vale do 

São Francisco, a partir da existência de capital social tomando como ponto de 

partida a seguinte questão: será que a existência de capital social interfere na 

aquisição de recursos hídricos na região do Vale do São Francisco, onde estão 

localizados os territórios rurais do “Sertão do São Francisco” dos estados da 

Bahia e Pernambuco? Para tanto foi necessário discorrer pelos seguintes 

conceitos: Desenvolvimento, Desenvolvimento Rural, Capital Social, 

Participação, Descentralização e Recursos Hídricos. 

Identificamos todos os atores sociais que trabalham no espaço rural, 

participando das políticas de recursos hídricos (compreendido na delimitação 

do comitê e dos fóruns territoriais), destacando a suas representações. 

 Aplicamos entrevistas semi estruturadas com cinco atores envolvidos 

nos respectivos fóruns (mediadores dos agricultores familiares), sendo duas 

com os articuladores dos fóruns territoriais do sertão do São Francisco tanto 



 

 

26 

em Juazeiro como em Petrolina, uma com representante de agricultores 

familiares ligado ao sindicato rural (Petrolina) e dois do comitê da bacia do São 

Francisco que atuam no tema da agricultura e usuários da água 

respectivamente, estes últimos representam o espaço do sub médio da bacia. 

Através das falas destes identificamos as prioridades de intervenção e a 

avaliação que estes fazem do processo de participação na construção da 

política por parte da sociedade civil, além dos diversos interesses que 

permeiam o debate decisório da política das águas. Importante esclarecer que 

a quantidade das entrevistas foi para garantir a representatividade da 

agricultura familiar, no entanto a base do nosso estudo está compreendida na 

pesquisa quantitativa através dos questionários realizados com os próprios 

sujeitos da pesquisa (agricultores familiares). 

Importante esclarecer que a aplicação foi feita por alunos universitários, 

treinados anteriormente à ida a campo e supervisionados por mim, e um 

professor universitário da área de agronomia. 

Antes mesmo da aplicação dos questionários foi feito um pré teste com o 

objetivo de ver e corrigir falhas existentes no nosso instrumento. 

Caracterizamos, através de dados secundários (documentos, relatórios, 

etc.), os territórios rurais levando em consideração aspectos sócios 

econômicos dos territórios dando ênfase à agricultura familiar. Ressaltamos 

que ao falar de agricultura familiar neste trabalho, estamos nos referindo 

àquela agricultura em que a família, como afirma Wanderley (2001) ao mesmo 

tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo. Pois, apesar das transformações vividas pelo 

agricultor familiar moderno não representam ruptura definitiva com formas 
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anteriores, mas, pelo contrário, mantêm uma tradição camponesa que fortalece 

sua capacidade de adaptação às novas exigências da sociedade. Nessa linha, 

Nazareth Wanderley (2001) explica a agricultura familiar como um conceito 

genérico, que incorpora múltiplas situações específicas, sendo o campesinato 

uma dessas formas particulares. Para o caso brasileiro, Wanderley considera 

que o agricultor familiar, mesmo que moderno, inserido ao mercado: 

 
“[...] guarda ainda muitos de seus traços camponeses, tanto 
porque ainda tem que enfrentar os velhos problemas, nunca 
resolvidos, como porque, fragilizado, nas condições da 
modernização brasileira, continua a contar, na maioria dos casos, 
com suas próprias forças” (Wanderley, 2001, p. 52). 
 

  

 No estudo comparativo internacional, coordenado por Hugues Lamarche 

(1998)12, a preocupação com o grau de dependência ao mercado também está 

presente, mas o foco está na identificação da lógica de organização da 

agricultura familiar. Esta pesquisa, que compara a agricultura familiar existente 

na França, no Canadá, na Polônia, na Tunísia e no Brasil, apresenta para o 

caso brasileiro a predominância de dois modelos, em estreita correlação: (i) 

Agricultura Camponesa e de Subsistência e (ii) Agricultura Familiar Moderna. 

Em ambos, o estudo ressalta a manutenção da predominância da mão-de-obra 

familiar enquanto estratégia, mesmo onde há a presença do trabalho 

contratado e a busca incessante pelo acesso estável à terra como 

condicionante ainda presente na capacidade de reprodução da família. 

 Ao detalhar as observações relativas à pesquisa feita no Brasil, o estudo 

revela a diversidade de lógicas produtivas da agricultura familiar no país, tanto 

                                                
12 Ver LAMARCHE, 1993. 
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no que se refere ao tipo de tecnologia adotada, quanto à combinação dos 

fatores de produção (LAMARCHE, 1993).  

 No aspecto relacionado à organização do trabalho, o estudo revela a 

combinação de atividades agrícolas e não agrícolas, realizadas no 

estabelecimento ou fora dele. Tal combinação pode, em alguns casos, envolver 

toda a família e em outros apenas alguns membros. Revela ainda uma grande 

diferenciação nas formas de inserção ao mercado, no que se refere à produção 

agropecuária e às atividades não agrícolas, que são bastante diferenciadas, 

quando se faz um comparativo em regiões. 

Aplicamos 387 questionários (ver apêndices), a indivíduos dentro da 

família de agricultores com indicadores que possibilitam inferir o capital social 

das áreas estudadas: 

a) Grupos e Redes: Esta é a categoria mais comumente associada ao capital 

social. As questões nesta seção consideram a natureza e a extensão da 

participação de um membro de um domicílio em vários tipos de organização 

social e redes informais, assim como as várias contribuições dadas e recebidas 

nestas relações. Também considera a diversidade das associações de um 

determinado grupo, como suas lideranças são selecionadas e como mudou o 

envolvimento da pessoa com o grupo ao longo do tempo;  

b) Confiança e Solidariedade: Além das perguntas tradicionais sobre 

confiança presentes em um número notável de surveys nacionais, esta 

categoria busca levantar dados sobre a confiança em relação a vizinhos, 

provedores de serviços essenciais, e estranhos, e como essas percepções 

mudaram com o tempo;  
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c) Ação Coletiva e Cooperação: Esta categoria investiga como os membros 

do domicílio têm trabalho com outras pessoas em sua comunidade, em 

projetos conjuntos e/ou como resposta a uma crise. Também considera as 

conseqüências do não cumprimento das expectativas em relação à 

participação;  

d) Informação e Comunicação: O acesso à informação tem sido reconhecido 

cada vez mais como fundamental para ajudar as comunidades empobrecidas a 

terem uma voz mais ativa em assuntos relativos ao seu bem-estar. Esta 

categoria de questões explora os meios pelos quais os domicílios pobres 

recebem informações relativas às condições de mercado e serviços públicos, e 

até onde têm acesso às infra-estruturas de comunicação; 

e) Coesão e Inclusão Social: As “comunidades” não são entidades coesas, 

mas antes se caracterizam por várias formas de divisão e diferenças que 

podem levar ao conflito. Questões nesta categoria buscam identificar a 

natureza e o tamanho dessas diferenças, os mecanismos por meio dos quais 

elas são gerenciadas, e quais os grupos que são excluídos dos serviços 

públicos essenciais. Questões relativas às formas cotidianas de interação 

social também são consideradas; 

f) Autoridade (ou capacitação) [Empowerment] e Ação Política: Os 

indivíduos têm “autoridade” ou são “capacitados” (are “empowered”) na medida 

em que detêm certo controle sobre instituições e processos que afetam 

diretamente seu bem-estar. As questões nesta seção buscam averiguar o 

sentimento de felicidade, eficácia pessoal e capacidade dos membros do 

agregado doméstico para influenciar tanto eventos locais como respostas 

políticas mais amplas. 
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O método observacional e o estatístico foram fundamentais no quadro 

metodológico deste trabalho, com a utilização de entrevistas e questionários, 

pois os mesmos validam os dados qualitativos e quantitativos da nossa 

pesquisa. 

Segundo Gil (1994), mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se 

possível determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de 

determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido. 

Portanto, o método estatístico passa a caracterizar-se por razoável grau de 

precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com 

preocupações de ordem quantitativa. 

 

Universo Amostral 

   

Neste ponto devemos esclarecer a nossa amostra, entretanto, como já 

foi dito, além de entrevistas que foram aplicadas aos atores que compõe os 

fóruns territoriais e o comitê da bacia, a base da nossa pesquisa está nos 

questionários que aplicamos aos sujeitos (agricultores familiares) que foram 

fundamentais para detectar as relações de capital social. 

 Para este questionário foram pensada duas amostras: 1) de agricultores 

familiares dentro dos projetos de irrigação tirados aleatoriamente dos dois 

territórios estudados, tanto da Bahia como de Pernambuco; 2) de agricultores 

familiares fora dos perímetros de irrigação, também aleatórios dos dois 

estados. 
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 Isto é, esta amostra é probabilística e de dois tipos: a) estratificada: 

para garantir os dois tipos de agricultor familiar que queremos: o do perímetro 

irrigado e aquele que está fora do perímetro (Tabela 1); 

Tabela 1- Localidade por Área  

 

  Área Total 

  perímetro 

irrigado 

fora de 

perímetro 

irrigado 

Localidade Maniçoba 95 0 95 

Salitre 0 95 95 

Nilo Coelho 96 0 96 

Icozeiro 0 46 46 

Pau Ferro 0 55 55 

Total 191 196 387 

 

 

b) Conglomerado: sistemático por área (neste é possível proceder à 

seleção da amostra por conglomerados). Os conglomerados pesquisados 

estão bem representados pelos povoados visitados na aplicação dos 

questionários (Tabela 2): 

Tabela 2 - Povoados 

 

 Frequency Valid Percent 

NH 9 43 11,1 

NH 7 22 5,7 

NH 6 31 8,0 

Icozeiro 24 6,2 

Bom Jardim 21 5,4 

Pau Ferro 55 14,2 

Maniçoba 95 24,5 

Capim Raiz/Campos dos 

Cavalo 

46 11,9 

Santa Terezinha 13 3,4 

Recanto 8 2,1 

Bebida 16 4,1 

Amargosa 13 3,4 

Total 387 100,0 
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 Trabalhamos com amostras tiradas a partir das duas cidades pólos dos 

territórios (Juazeiro e Petrolina), pois achamos que as duas são 

representativas, além de apresentarem semelhanças tanto com o avanço da 

irrigação, quanto por possuírem semelhanças nas áreas fora dos perímetros 

irrigados.  

 A separação aqui feita entre estas amostras é devido às possibilidades 

que um agricultor familiar tem de acesso, uso e gestão da água, que a priori é 

diferenciado, pois quem está dentro das áreas dos perímetros irrigados deveria 

ter água pelo menos para plantar. 

 O calculo amostral é de 384 (total) agricultores familiares (entrevistados), 

para um grau de confiabilidade de 95% com margem de erro de 5%, aceito 

pela academia. Aqui estou trabalhando com uma amostra para populações 

infinitas13.  

 Depois de coletados os dados, procedeu-se à introdução dos mesmos 

numa matriz do SPSS (Statistical Package for Social Science), onde o passo 

seguinte foi fazer o tratamento estatístico dos mesmos. Antes desse 

tratamento, contudo, foi necessário efetuar recodificações em algumas das 

variáveis pelo fato destas apresentarem algum tipo de redundância de 

informações e, neste sentido, reduziu-se o número de categorias que existiam 

em cada uma destas variáveis alteradas. 

 Os tratamentos a que nos referimos são no sentido descritivo: 

cruzamentos de variáveis (freqüências cruzadas) e gráficos. Em termos de 

inferência, efetuamos testes de hipóteses com as variáveis que compõem a 

                                                
13 Ver GIL (1994, p.91) 
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hipótese central da tese: o capital social é o elemento chave para garantir o 

acesso, uso e gestão da água. 

 Para testar a hipótese central do trabalho foi necessário juntarmos seis 

indicadores (questões: 26, onde se pergunta se o grupo que eles participam 

ajuda o seu domicílio a ter acesso algum serviço; 27, se há interação deste 

grupo com outros; 31, se há pessoas além do domicílio a ajudar 

financeiramente; 32, se acredita que os relacionamentos permitem algum tipo 

de benefício, individual ou coletivo; 33, se através dos relacionamentos teria 

facilidade para gerenciar recursos hídricos na comunidade; e 34, se os 

relacionamentos permitem a participar do processo de tomada de decisão 

sobre projetos relacionados ao uso da água, na comunidade) que se 

relacionavam aos grupos aos quais estas famílias mantinham algum vínculo e 

criar uma variável composta (um índice estatístico) que representasse o capital 

social dessas famílias.  

 Antes de criar o índice, porém, foi necessário que se fizesse um teste de 

confiabilidade (Crombach’s Alpha) para saber se havia consistência interna 

entre esses indicadores. Vale salientar que para haver consistência interna 

entre vários indicadores, o valor do teste de confiabilidade deve ser a partir de 

0,6. Neste caso, o valor foi de 0,603, o que satisfaz a condição. Salienta-se 

também que, neste caso, o índice é uma variável composta e, os valores do 

índice criado vão de 1 a 2, em função do número de categorias que existia em 

cada uma das variáveis formadoras deste índice, após a recodificação. 

 Após a construção do índice efetuamos correlações com as questões 

abertas que se referem ao acesso, uso e gestão da água; que apesar de serem 

questões abertas, codificamos as respostas de forma a obtermos freqüência, 
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com o objetivo de percebermos as relações, o seu grau de associação entre as 

variáveis e seu o erro padrão, este possibilitando a generalização ou não dos 

nossos estudos.  Estatisticamente falando, a Intensidade da correlação é 

determinada pelo quadro abaixo (ROSENBERG, 1976): 

 

Quadro 1 - ESCALA DO GRAU DE CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS 

 
Valor da associação  Grau de associação  

+ 1  Correlação positiva perfeita  

+ 0,70 a + 0,99  Correlação positiva muito forte  

+ 0,50 a + 0,69  Correlação positiva substancial  

+ 0,30 a + 0,49  Correlação positiva moderada  

+ 0,10 a + 0,29  Correlação positiva baixa  

+ 0,01 a + 0,09  Correlação positiva desprezível  

0,00  Sem correlação  

- 0,01 a - 0,09  Correlação negativa desprezível  

- 0,10 a - 0,29  Correlação negativa baixa  

- 0,30 a - 0,49  Correlação negativa moderada  

- 0,50 a - 0,69  Correlação negativa substancial  

- 0,70 a - 0,99  Correlação negativa muito forte  

- 1,00  Correlação negativa perfeita  

 

 

Estruturação da Tese 

 

 O trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta introdução e 

da parte conclusiva. No primeiro capítulo, intitulado Os territórios rurais 

estudados e a política da água, procuramos demarcar o espaço da pesquisa, 

caracterizando a região e os territórios do estudo, além de buscar compreender 

a política da água, dando ênfase ao Nordeste. 

 No segundo capítulo, Capital social e suas implicações teóricas, fizemos 

um resgate histórico do conceito de capital social, definimos seus componentes 
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e diferenciamos dos diversos tipos de capital; a partir dos referenciais teóricos 

que envolvem o tema.  

 Já no terceiro capítulo, A trajetória do desenvolvimento ao 

desenvolvimento rural, procuramos compreender na literatura este processo 

tomando posição do tipo de desenvolvimento que queremos. Além disso, 

discutimos o desenvolvimento rural e apresentamos, preliminarmente, alguns 

dados empíricos da pesquisa de campo, relacionados ao desenvolvimento. 

 No quarto capítulo, A gestão dos recursos hídricos, apresentamos o 

arcabouço legal das políticas de recursos hídricos no Brasil, demonstrando 

seus avanços nos processos de participação e descentralização da política. 

 No quinto capítulo, intitulado Acesso, uso e gestão da água, analisamos 

os resultados da pesquisa quantitativa e qualitativa, respectivamente, fazendo 

as correlações necessárias da variável independente (capital social) com as 

variáveis dependentes (acesso, uso e gestão da água), no sentido de testar 

nossa hipótese inicial; descrevemos indicadores importantes da pesquisa é o 

caso da confiança, além de analisar o discurso dos atores que representam a 

agricultura familiar nos fórum territorial e comitê da bacia do São Francisco.    

 Por fim, apresentamos nossas considerações finais, corroborando nossa 

hipótese com base na metodologia utilizada.  
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Painel com imagens do Território do Sertão do São Francisco14
 (01) 

 

 

 

 

 

                                                
14 Fotografias feitas durante Pesquisa de Campo no período de março a abril de 2009 
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Capítulo 1 

Os territórios rurais estudados e a Política da água 

 

Para compreensão do nosso trabalho é importante, inicialmente, retomar 

alguns conceitos, resumidamente, abordados por Dallabrida e Becker (2008) e 

que, de certa forma, no decorrer deste estudo serão usados paralelamente ao 

aporte teórico da pesquisa. No entanto, ao citá-los estaremos nos aproximando 

destes mesmos sentidos, porém é importante lembrar que não é nossa 

intenção trabalhar diretamente com estes conceitos. No entanto, no decorrer da 

nossa discussão ao aparecê-los, a linguagem do geógrafo ou a do economista 

que o representam, poderá dar suporte a esta discussão: 1) Espaço: refere-se 

à totalidade dos lugares, entendendo lugar como expressão materializada do 

global, produzido na articulação contraditória entre mundialidade e a 

especificidade; 2) Região: pode ser definida como o lócus de determinadas 

funções da sociedade total em um momento dado, ou seja, um subespaço do 

espaço nacional total; complementando, região é uma especificidade de uma 

totalidade (espaço), totalidade da qual faz parte através de uma articulação que 

é, ao mesmo tempo, funcional e espacial; 3) Território: é o espaço 

territorializado, apropriado. É lugar de relações, relações sociedade-natureza e 

homens-homens, em função disso, espaço de ação e de poder. A passagem 

do espaço ao território ocorre num processo de produção do espaço, quando 

este é balizado, modificado, transformado por redes e fluxos que aí se 

instalam. De forma muito semelhante, Santos e Silveira (2001) definem 

território como uma extensão do espaço apropriado e usado, ou, no sentido 

mais restrito, o nome político para o espaço de um país ou região.  
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O conceito de território pressupõe a preocupação com o destino, a 

construção do futuro (DALLABRIDA e BECKER, 2008); 4) TDR 

(Territorialização-Desterritorialização-Reterritorialização) é resultante do 

conceito de território. Territorialização é o processo de apropriação do espaço, 

seja através de uma ação do setor público ou privado. Toda forma de ocupação 

ou apropriação do espaço provoca diferentes formas de desterritorialização 

(ANDRADE, 1994). Já a reterritorialização é o processo de assentamento dos 

desterritorializados, dando-lhes, novamente, o sentido de apropriar-se de algo 

que perderam ou nunca tiveram, e que é indispensável para sua sobrevivência. 

Admite-se que as diferentes formas de desterritorialização, sejam provocadas 

por forças externas, estranhas ao desejo do desterritorializado, com o que a 

reterritorialização assume uma dimensão de reconquista. 

Atualmente, dados da bacia do rio São Francisco demonstram uma área 

de 640.000 km² e o curso principal do rio tem uma extensão de 2.700 Km entre 

as cabeceiras, onde se observa uma vazão média de 3.000 m³ por segundo. 

Mapa 1 – Bacia do São Francisco 

 

Elaborado no banco de informações e mapas dos transportes da secretaria executiva do 
Ministério dos Transportes. 
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 Pela sua diversidade climática, extensão e características topográficas, a 

bacia hidrográfica do São Francisco é dividida em quatro regiões: o alto do São 

Francisco - compreendendo a parte superior do rio e as suas sub-bacias dos 

rios das Velhas, Abaeté, Pará, Jequitaí e Indiaiá. Situa-se em Minas Gerais, 

abrangendo a barragem de Três Marias e tem seu limite a jusante, à altura da 

cidade de Pirapora; médio São Francisco – compreendendo as sub-bacias dos 

rios Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente, Grande e Parnamirim. Localiza-

se nos Estados de Minas Gerais e Bahia e tem seu limite a jusante, no lago 

Sobradinho, à altura de Remanso; submédio São Francisco - compreendendo, 

entre outras, as sub-bacias dos rios Pajeú e Moxotó, em Pernambuco, e as dos 

rios Tourão e Vargem, na Bahia. Seu limite a jusante situa-se pouco abaixo da 

cidade de Paulo Afonso; e baixo São Francisco - englobando as sub-bacias 

dos rios Ipanema e Capivara até a foz do rio no Oceano Atlântico, incluindo 

áreas da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. 

 Em princípio, pode-se visualizar cinco eixos de desenvolvimento do Vale 

do São Francisco: o primeiro caracteriza-se pelo interesse centrado nas suas 

potencialidades de navegação; o segundo localiza-se na sua exploração para 

produção de energia hidrelétrica; o terceiro está associado ao desenvolvimento 

agrícola e agroindustrial à base da irrigação; o quarto baseia-se na pesca e 

aqüicultura; e o quinto apóia-se no turismo. 

 Desde já é importante dizer que delimitaremos nosso trabalho no 

submédio São Francisco, tendo em vista que este recorte espacial 

corresponde, praticamente os mesmo dos territórios do Sertão do São 

Francisco (apoiados pela MDA/SDT). E daremos prioridade ao eixo de 
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desenvolvimento associado à agricultura, tanto nas áreas irrigada quanto a de 

sequeiro. 

 O potencial de desenvolvimento do Vale do São Francisco tem cada vez 

mais se tornado realidade, sobretudo no que se refere às atividades 

associadas à agricultura irrigada, que conta com vantagens comparativas 

favoráveis, devido aos seus recursos naturais, como água, solos e clima 

(SAMPAIO e SOUZA, 2004). 

 Além disso, as notáveis mudanças na dinâmica espacial e ocupação do 

solo, em virtude da incorporação da chamada agricultura científica, resultam na 

existência de subespaços luminosos, como afirma Ramos (2006). Diz a autora: 

Nessas frações do território, como é o caso de pontos no 
submédio do Vale do São Francisco, são maiores as densidades 
técnico-cintífico-informacionais que dão sustentação a novas 
práticas agrícolas e substanciam uma outra organização 
territorial. O fato pode ser exemplificado com as recentes 
transformações nos sistemas de cultivos de parcela no semi-árido 
nordestino, notadamente às margens do rio São Francisco nos 
municípios de Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia 
(RAMOS. 2006, p.169). 

 

 A década de 1940 pode ser considerada como início da agricultura 

irrigada no vale, com o cultivo da cebola, inaugurando, assim, a introdução das 

inovações tecnológicas nas práticas agrícolas, através da utilização das motos 

e eletrobombas instaladas nas margens do rio São Francisco, entre os anos 

1950 e 1960, abrindo-se novos mercados. 

 A irrigação, portanto, inaugura o processo de “modernização” da 

agricultura na região semi-árida, mas também da desestruturação da 

agricultura familiar ali instalada, contando para isso com uma forte intervenção 

do governo, através de políticas públicas orientadas nesse sentido (Barros e 

Tonneau, 2007). 
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 Os anos 1970 são marcados por grandes mudanças no que tange ao 

aproveitamento agrícola das margens do rio e seus afluentes, como o rio 

Salitre, com a chegada de imigrantes do Sul do país, atraídos pela grande 

disponibilidade de terras, a preços baixos, e pelos incentivos financeiros. Esse 

fenômeno transformou a região do submédio São Francisco em um grande 

pólo de fruticultura irrigada (Petrolina-Juazeiro), que tem, como carros-chefe, a 

manga e a uva. 

 Este avanço foi possível graças a uma forte intervenção do Estado, que 

a partir dos anos 1950 passou a investir de forma mais permanente na região, 

principalmente nos estudos de viabilidade para implantação de barragens, 

hidrelétricas e projetos públicos de irrigação, transformando a estrutura agrária, 

provocando diferentes impactos e conseqüentemente a reconfiguração da 

agricultura familiar (Barros e Tonneau, 2007). 

 Estas áreas se apresentam, segundo Elias (2006) com novos arranjos 

territoriais produtivos agrícolas e sofrem as imposições de caráter ideológico do 

mercado global. São pontos luminosos15 no espaço do Nordeste que se 

caracterizam com relações dinâmicas à expansão da modernização da 

produção e dos espaços agrícolas. 

 O que tem nos chamado a atenção com os estudos de Barros e 

Tonneau (2007) é que o modelo de projeto pensado para os agricultores 

familiares funcionou num primeiro tempo com impactos positivos em termos de 

produção, produtividade, geração de emprego e renda, atendendo, assim, aos 

objetivos da proposta original do governo, quando da implementação da 

política de irrigação no semi-árido. No entanto, a agricultura familiar tem cada 

                                                
15 “Nestes, o meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994; 1996) tem substituído o meio 

natural e o meio técnico” (ELIAS, 2006, p. 26). 
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vez mais dificuldades de se firmar; em particular, devido à incapacidade de 

responder à demanda externa por produtos de boa qualidade, certificados, que 

dependem de altos investimentos do tipo casa de embalagem (peckinghouses), 

acessível aos grandes empresários. A conseqüência deste enfrentamento da 

competitividade é a crise que envolve a agricultura familiar.  

 Além disso, Barros e Tonneau (2007), estudando um dos perímetros da 

região (Mandacaru), diagnosticaram, com relação aos arranjos institucionais, a 

falta de engajamento dos atores num esforço para assumir de forma articulada 

a gestão do perímetro; verifica-se fragilidade da organização e o não 

engajamento dos produtores na construção de arranjos institucionais para 

valorização do patrimônio comum, dos produtores e das relações sociais. 

 Assim tem-se observado problemas sociais, ambientais, econômicos e 

tecnológicos que começam a explodir nos perímetros irrigados, a exemplo do 

Mandacaru (salinização dos lotes, erosão, desmatamento, uso indiscriminado 

de agrotóxicos, perdas de água, sucateamento da infra-estrutura física, furtos e 

quebra dos laços sociais). Cresce o índice de inadimplentes; a infra-estrutura 

hídrica se deprecia, pois não há manutenção; os produtores estão endividados 

e com seu sistema produtivo comprometido; as organizações dos usuários 

estão fragilizadas (distrito), outras fracassadas (cooperativa). Os interesses em 

torno do bem comum, a água, são diferenciados; assim sendo, também são 

diferenciados os modos de apropriação e gestão. 

 Não há dúvida que o projeto governamental de desenvolver a agricultura 

irrigada no semi-árido teve efeitos significativos, principalmente porque, na sua 

concepção original, estava orientado para a consolidação de um modelo de 

produção baseado na pequena produção familiar como alternativa aos 
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problemas sociais da região, o que fez com que a presença direta do Estado no 

processo de assentamento das famílias nos perímetros fosse 

permanentemente e forte (CAVALCANTI, 1999). 

 Entretanto, mesmo que os esforços do Estado possam ser sempre 

considerados como importantes, uma dúvida que cada vez mais aparece é de 

que o projeto “modernizador” não era adaptado à realidade dos agricultores 

familiares. Para Cavalcanti (1999) as políticas de ajuste e os processos de 

reestruturação produtiva que foram implementados na região expressam a 

subordinação e dependência dos agricultores às novas condições e demandas 

do mercado. Sendo assim, os agricultores familiares foram pressionados a 

integrarem-se aos circuitos agroalimentares mundiais. Nesses circuitos, eles 

experimentam internamente crescentes desigualdades sociais. 

 Ramos (2006) tem colocado isso de outra forma16, se referindo a mesma 

região: 

As exclusões técnicas e políticas impedem uma parte dos 
agricultores de acompanhar as modernizações sucessivas, as 
quais têm motivado na região a substituição de culturas e de 
métodos de irrigação. Além disso, o alcance de mercado não é o 
mesmo para todos os produtores e produtos. Cada vez mais o 
acesso por informação (perfil e demanda de mercado, novas 
tecnologias, oferta de crédito, políticas específicas) é uma 
precondição à produção no campo. E aqueles que não estão à 
frente ou não detêm o controle de tais informações são mais 
vulneráveis às constantes oscilações na reestruturação produtiva 
do lugar (RAMOS, 2006, p.171). 

 

 Podemos Concluir que, ainda a partir de Ramos (2006), a dinâmica 

territorial no vale do São Francisco, o qual abarca o espaço mundial, é frágil e 

produz exclusões. A viabilidade da agricultura irrigada baseia-se em 

informações e técnicas que se encontram distantes do lugar. Tornando o 

                                                
16 Fundamentado em: “SANTOS, M. Da Totalidade ao Lugar. SP:Edusp, 2005”. 
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modelo “modernizador” imposto pelo mundo globalizado (o global impondo ao 

local). “Se, por um lado, ganha-se em produtividade e conquistam-se mercados 

globalizados, por outro, uma parcela dos agentes sociais colonos e pequenos 

agricultores pouco capitalizados se vêem fora do processo” (RAMOS, 2006, 

p.170-171). 

 A crise enfrentada pelas organizações dos produtores (cooperativas, 

associações, distritos) é reflexo, de uma estratégia inadequada de atuação do 

setor público, no perímetro (Mandacaru), que despreza os aspectos subjetivos 

dos atores do processo, afirmam Barros e Tonneau, (2007); Porém nós iremos  

além, a falta de Capital Social poderá ser a “argamassa que falta nesta 

construção”, Isto é: não seria também, a falta de Capital Social a causa dos 

problemas enfrentados por estes atores e sujeitos sociais nos seus lugares? 

A abordagem acerca do capital social, mais precisamente associada ao 

cientista político Robert Putnam (2000), refere-se à natureza e extensão do 

envolvimento de um indivíduo em várias redes informais e organizações cívicas 

formais. Desde a conversa com os vizinhos ou o engajamento em atividades 

recreativas, até a filiação a organizações ambientais e partidos políticos, o 

capital social é usado, nesse sentido, como um termo conceitual para 

caracterizar as muitas e variadas maneiras pelas quais os membros de uma 

comunidade interagem, transbordando as sociabilidades para o espaço público, 

garantindo esforço comunitário e controle social sobre as ações públicas. 

Assim entendido, é possível traçar um mapa da vida associativa da 

comunidade e, com isso, perceber seu estado de saúde cívico. 

 Um conjunto de problemas sociais – criminalidade, saúde, pobreza, 

desemprego – tem sido empiricamente associado à existência (ou falta de) 
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capital social em uma comunidade, e com eles um sentido de preocupação por 

parte de cidadãos e formuladores de políticas públicas de que novas formas de 

capital social precisam ser imaginadas e construídas, conforme outras formas 

mais velhas entram em declínio (como resultado, por exemplo, de mudanças 

tecnológicas ou demográficas). Essas questões são relevantes tanto para 

países onde a renda per capita é alta, como para aqueles onde a renda é 

baixa. Guardando é claro, as especificidades de cada situação. 

 

1.1- As Políticas da Água no Nordeste 

 

 No contexto da modernização agrícola dos anos 70, importantes infra-

estruturas de irrigação foram implantadas pelo Estado com o apoio do Banco 

Mundial. Os projetos públicos de irrigação essencialmente concentrados no 

Vale do São Francisco e em torno de grandes barragens, ocupam uma 

superfície de mais de 100 mil hectares, para um total de área irrigada de 450 

mil hectares, no Nordeste (CARVALHO, 1997). O discurso que acompanhava 

esses projetos ilustra uma ideologia tecnocrática baseado em duas certezas: 

primeiro é que a irrigação é a solução para o desenvolvimento econômico da 

região; segundo é que o Estado, assegurando as infra-estruturas, daria 

continuidade ao processo. 

 Se por um lado, a superfície e a qualidade dos solos dos perímetros 

irrigados raramente justificam os investimentos realizados em termos de 

barragens e canais, por outro, o superdimensionamento das barragens e o 

desrespeito às normas de drenagem contribuem para a concentração de sais 

(SABOURIN e TRIER, 2003). 
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 Silva (2004) também tem expressado essa preocupação, quando afirma 

que a agricultura irrigada requer um pacote tecnológico no qual, ao lado da 

água, é imprescindível o uso de defensivos e, de forma crescente, adubos e 

fertilizantes. Afirma Silva (2004) se referindo ao vale do São Francisco: 

Alguns estudos apontam para o fato de que o processo da 
salinização dos solos nas regiões semi-áridas irrigadas é 
provocado pela irrigação acelerada e a insuficiência de 
drenagem. Nessas áreas, é comum o surgimento de salinidade, 
ocasionada pelo excesso de quantidades inadequadas de água e 
uso indiscriminado de fertilizantes. O efeito adverso do excesso 
da água é a queda da produtividade das culturas e da eficiência 
técnica dos colonos (SILVA, 2004, p.217). 

 

 A demanda de água na área rural corresponde a cinco tipos de uso: 

humano (água para beber e cozinhar); doméstico (higiene, lavagem de roupas 

e utensílios, etc.); animal (água para rebanhos); agroindustrial (por exemplo, 

para as pequenas unidades de fabricação artesanal de queijo ou de farinha de 

mandioca) e agrícola. A satisfação dessas necessidades, cujas exigências em 

quantidade, qualidade e periodicidade são diferentes, depende do volume e 

das características da oferta. Ela varia em função de dois fatores: os tipos de 

infra-estruturas e de equipamentos de captação e de estocagem da água 

(cursos d’água, barragens, poços, cacimbas) e as formas de regulamentação 

do acesso à água (legislação, normas e convenções de uso)17. Por enquanto, 

trataremos apenas da utilização agrícola das reservas de água, fora dos 

perímetros irrigados. 

 O desenvolvimento da agricultura familiar em zona semi-árida é baseado 

essencialmente na pecuária e nas culturas alimentícias. Passa pela garantia de 

acesso dos rebanhos à água, pela intensificação da produção de forragem e 

                                                
17 Trataremos deste assunto mais na frente quando nos remeteremos a Lei das Águas. 



 

 

47 

pela manutenção dos cultivos alimentícios locais. Os sistemas locais 

geralmente combinam a utilização de três infra-estruturas hídricas: o açude, a 

cacimba e o poço amazonas ou cacimbão. Tais obras podem ser associadas a 

outras fontes de água, por exemplo, lagoas, tanques de pedra, também 

chamados caldeirões18. 

 A utilização agrícola da água em sistema de sequeiro poderá ser 

compreendida em três tipos de agriculturas: agricultura de vazante, agricultura 

de Várzea e agricultura de sequeiro; esta última, embora submetida aos 

imprevistos climáticos, constitui o principal sistema de cultivo da região semi-

árida. Trata-se, sobretudo, de uma agricultura manual, destinada a garantir 

uma produção alimentícia (milho, feijão ou mandioca) cujos excedentes são 

comercializados. Os resultados agronômicos são fracos, em virtude do déficit 

hídrico associado ao baixo uso de insumos (adubo, estrume). 

 No que se refere aos limites e desafios ligados ao manejo 

descentralizado e ao local da água; uma série de restrições está ligada á 

estrutura fundiária desigual que limita consideravelmente o acesso á água, 

principalmente quando esse acesso pressupõe uma modificação das relações 

entre grandes e pequenos pecuaristas, entre pecuaristas e pequenos 

agricultores, entre proprietários, meeiros e camponeses sem terra. 

 Existem também concorrência e conflitos, entre as estratégias 

individuais e coletivas e, mesmo, entre as diversas opções técnicas. Toda 

intensificação agrícola ou piscícola do uso da água, por exemplo, entra em 

concorrência com a lógica do abastecimento humano ou animal, geralmente 

prioritária. É o caso nas zonas deficitárias, encravadas ou densamente 

                                                
18

 São afloramentos graníticos geralmente situados no leito de riachos intermitentes, que, 
cavados, fechados, cercados e protegidos, constituem em cisternas abertas ou cobertas por 
lages de granito. 
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povoadas, quando a estrutura fundiária restringe o acesso á água, as 

necessidades de consumo não são mais satisfeitas (SABOURIN, 1994). 

 A promoção de manejo multiuso e descentralizado dos recursos hídricos 

pressupões a conjunção de ações públicas (estudos de dimensionamento e 

financiamento das infra-estruturas, do uso da água e da produção). Há 

situações que somente a intervenção do Estado pode modificar as relações 

sociais que bloqueiam as mudanças (reforma agrária, acesso à água das 

barragens). Por sua vez, a ação coletiva é indispensável para motivar ou 

provocar decisões públicas, mas esta, só se tem a partir de sujeitos coletivos 

movidos também por Capital Social (essa é a nossa hipótese). Além do mais, 

hoje, sem ação coletiva das organizações de produtores para substituir as 

políticas públicas pela implantação de novas formas de manejo local dos 

recursos, as mudanças ficam limitadas ou pouco adequadas. 

 Concluindo, o caso do manejo da água no Nordeste semi-árido, como o 

da pecuária, mostra que o melhoramento dos sistemas técnicos de produção é 

complexo. Não depende somente de soluções técnicas, mas também de 

inovações sociais e organizacionais. Apóia-se nos processos de aprendizagem 

individual e coletiva, e em um conjunto de mecanismos de informação, de 

experimento e de decisão. Essencialmente implantada pela ação individual dos 

produtores em escala da unidade, a inovação técnica coloca em jogo outros 

níveis de organização: os da ação coletiva (comunidades, associações, grupos 

de produtores, etc.) os da ação pública (município, estado) e dos atores 

privados (agroindustriais, empresas de insumos, bancos, comerciante, etc.). 

Não se pode, então, pensar e planejar melhoramentos dos sistemas técnicos 

de produção por uma simples operação de transferência técnica, organizada a 
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partir dos centros de pesquisa. Mais uma vez a existência de Capita Social 

deverá ser necessária. 

 

1.2 Caracterização dos Territórios19 

 

Os territórios rurais do "sertão do São Francisco" estão localizados, na 

Bahia e Pernambuco, mais precisamente no sub-médio do são Francisco onde 

localizam as cidades pólos Juazeiro e Petrolina, respectivamente. 

Os fóruns do programa dos territórios rurais são caracterizados a seguir: 

BAHIA - o fórum é instância superior de deliberação e aprovação das 

resoluções e tomada de decisões, composto por entidades públicas e privadas 

reconhecidas e de relevância para o Território. São 29 as instituições que 

integram o Fórum, sendo 20 da sociedade civil (CPP, ASA, ASS, CPT, SASOP, 

FETAF / BA, MST, Cooper – CUC, Coopervida, MLT, Rede de Mulheres, 

COAPRE, IRPAA, SINTAGRO, Instituto Velho Chico, Afrupec, ADAC, Diocese 

de Juazeiro, FETRAF e Coordenação Estadual de Fundos de Pastos); e 9 pelo 

poder público (AVEBLASA, CODEVASF, IBAMA, EMBRAPA, UNIVASF, 

UNEB, BAHIA PESCA, ADAB e Associação dos Prefeitos do Lago de 

Sobradinho). 

Para facilitar a operacionalização das decisões tomadas pelo Fórum 

Territorial e encaminhamento das ações, estruturou-se o ND (Núcleo Diretivo) 

formado por 06 instituições que supervisiona o trabalho do AT (Articulador 

Territorial), técnico responsável pelo acompanhamento e implementação das 

ações territoriais. A ASS (articulação sindical rural do Lago de Sobradinho) e o 

                                                
19 Dados secundários extraídos de documentos e relatórios dos Territórios estudados (SDT). 



 

 

50 

IRPAA (Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada) funcionam 

como instituições de referência e interlocutoras da política de territorialidade; 

PERNAMBUCO - O fórum é constituído pelo Plenário do Fórum, pela 

Coordenação e pelo o Núcleo Técnico. A composição do plenário do Fórum 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Sertão do São Francisco é 

formada majoritariamente pelas entidades da sociedade civil a partir da 

representação oficial das seguintes entidades / atores sociais: 

- Sete Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável ou 

Conselhos FUMAC; 

- Sete STR’s – Sindicatos dos Trabalhadores Rurais; 

- Sete prefeituras 

- Fóruns DLIS, CONEMA, Cooperativas, ADS, COMPAIMT; COOPECAL; 

COOPTECARA; FETAPE; AGROMESF; AGUAVALE; CINDESF; COOPAGEL; 

ASA BRANCA; IVC; IBAMA; INCRA; CODEVASF; EMBRAPA; SPRRA; IPA; 

CONDEPE-FIDEM; SEBRAE; BB; BNB; CAIXA ECONÔMICA. 

 

Fotografia 1 - Reunião do Fórum Territorial em Petrolina 
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1.2.1 Território do Sertão do São Francisco – Bahia 

 

O Território Sertão do São Francisco é composto por dez municípios 

localizados no extremo norte do estado da Bahia (ver quadro 2), divisa com os 

estados do Piauí (a oeste e a norte) e de Pernambuco (ao norte). 

Quadro 2 – Território do Sertão do São Francisco - Bahia 

Território 143 - Sertão do São Francisco – BA 

Município População 
Total 

Rural Urbana População 
Ponderada(1) 

Área(Km2) Densidade 
Demográfica 

Nº 
absolutos 

% Nº 
absolutos 

% 

Campo Alegre 
de Lourdes 

27.607 21.068 76,31 6.539 23,69 27.607 2.766,3 9,98 

Canudos 13.761 6.749 49,04 7.012 50,96 13.761 3.000,6 4,59 

Casa Nova 55.730 28.464 51,07 27.266 48,93 55.730 9.697,4 5,75 

Curaçá 28.841 18.066 62,64 10.775 37,36 28.841 6.476,0 4,45 

Juazeiro 174.567 41.289 23,65 133.278 76,35 174.567 6.415,4 27,21 

Pilão Arcado 30.713 22.848 74,39 7.865 25,61 30.713 11.761,7 2,61 

Remanso 36.257 15.242 42,04 21.015 57,96 36.257 4.712,6 7,69 

Sento Sé 32.461 15.197 46,82 17.264 53,18 32.461 12.629,5 2,57 

Sobradinho 21.325 1.715 8,04 19.610 91,96 21.325 1.328,4 16,05 

Uauá 25.993 16.385 63,04 9.608 36,96 25.993 2.962,8 8,77 

Total 
Território  

447.255 187.023 41,82 260.232 58,18 447.255 61.750,7 7,24 

Fonte: IBGE 2007.  
Nota: (1)Para os municípios com densidade populacional maior que 80 hab/km2 e população maior que 200 mil 
habitantes, a população ponderada corresponde à população rural do município em questão. 

 

Todo o território está incluído na Bacia do Rio São Francisco. Nele se 

destacam as seguintes sub-bacias: a) sub - bacia da margem esquerda do 

Lago de Sobradinho, b) parte da sub - bacia do sub-médio São Francisco, c) 

parte da sub - bacia da margem direita do Lago de Sobradinho e d) parte da 

Bacia do Rio Vaza Barris. O Território não apresenta nenhum afluente 

permanente do Rio São Francisco. O Rio Salitre até uns 50 anos atrás era um 

rio perene. Hoje é um rio temporário, mostrando a grande fragilidade ambiental 

a que está sujeito o bioma. 
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No rio São Francisco existem inúmeras ilhas. À altura da cidade de 

Juazeiro há ilhas utilizadas para a agricultura e outras intensamente 

freqüentadas por turistas, sendo as principais ilhas: Massangano, Rodeadouro 

e da Amélia. A Ilha do Fogo fica em frente à Juazeiro e serve de suporte à 

ponte Presidente Dutra que liga esta cidade à pernambucana Petrolina. A 

ponte é também a principal via de ligação de Juazeiro com os municípios de 

Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado e Campo Alegre de Lourdes. 

O movimento de afluência e defluência (sobe desce da cota do lago) não 

permitem um planejamento para melhor utilização das ilhas não habitadas, do 

lago de Sobradinho. Em Pilão Arcado, muitas dessas ilhas são cultivadas com 

mandioca, feijão, batata doce, milho, sorgo e capim; a maioria delas serve de 

ponto de apoio para os pescadores artesanais que percorrem todo o rio e o 

lago. 

Concluído na década de 1970, o lago Sobradinho teve um período de 

grande produção de peixe, atraindo pescadores de muitas regiões do Nordeste. 

Após esse período houve uma redução drástica devido à grande pressão de 

pesca, a estabilização do lago e a interrupção da piracema devido à barragem, 

frustrando muitos planos e investimentos nos terminais pesqueiros de Pilão 

Arcado e Remanso. 

Os processos pela desapropriação das terras inundadas às margens do 

lago, ainda hoje, aguardam posicionamentos da Justiça, fazendo parte do 

cotidiano a existência de conflitos ligados a disputas pelas terras da vazante, 

entre agricultores e antigos fazendeiros. 

A construção da Hidroelétrica de Sobradinho obrigou a realocação da 

população e a reconstrução das cidades de Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, 



 

 

53 

Casa Nova e Sobradinho dando a esses municípios uma aparente feição de 

desenvolvimento urbano ordenado. Ainda hoje são repassados mensalmente 

às Prefeituras desses municípios, valores a título de “royalties”, pelos impactos 

sociais, culturais e ambientais causados pela obra. E apesar da hidroelétrica 

existir há vários anos, as estatísticas mostram que a eletrificação rural agora 

que tem avançado, devido a um programa do governo federal, chamado luz 

para todos. Culturalmente muito se perdeu por causa da barragem de 

Sobradinho. Não apenas foram as casas que ficaram submersas, mas muito da 

história, costumes e laços sociais, provocando forte passivo ambiental e social. 

Os perímetros irrigados, alentados pela CODEVASF, surgiram após a 

construção da Barragem de Sobradinho. Grande quantidade de recursos 

públicos, como já foi dito, foi investida no Pólo Irrigado de Juazeiro e Petrolina, 

pomposamente chamado da “Califórnia brasileira”. Estes investimentos, se por 

um lado atraíram o capital privado e aumentaram a produção de riquezas, por 

outro geraram um crescimento desigual do ponto de vista social e econômico, 

as populações de bóias frias inchando as periferias das cidades, morando em 

bairros pobres desestruturados e miseráveis, e trabalhando sem terem seus 

mínimos direitos respeitados. 

Hoje os perímetros irrigados de Mandacaru, Tourão, Curaçá, Maniçoba e 

Salitre, este último ainda em construção, configuram áreas diferenciadas, 

especialmente pela presença de grandes empresas que cultivam uva, manga e 

cana de açúcar, esta última praticada por uma única grande empresa, a 

Agrovale, que ocupa 17.000 hectares no projeto Tourão. O desenvolvimento 

dessas atividades contou com o inestimável aporte da CODEVASF, a qual 

ainda hoje se encarrega da manutenção dos perímetros, controle e cobrança 
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dos serviços de fornecimento de água e dos investimentos já realizados. Vale 

citar que a água retirada do Rio São Francisco ainda não é cobrada nesta 

região, porém o grande entrave é a energia elétrica para bombear esta água. 

A região de sequeiro, maior parte das áreas que compõem o Território, 

se caracteriza pela prática de uso coletivo de terras para pastejo do gado 

caprino, ovino e bovino, chamadas de Fundo de Pasto. Esta prática foi 

desenvolvida durante o processo de ocupação dos sertões, principalmente 

após a quebra do ciclo da cana-de-açúcar e a migração das atividades para o 

sudeste. Hoje existem aproximadamente 226 associações de Fundo de Pasto 

regularizadas que lutam para adquirir o reconhecimento formal das suas terras 

de uso coletivo e individual.  

A forma de ocupação e utilização das terras em Fundos de Pasto, típica 

do Território e da Bahia, sinaliza caminhos e particularidades do aspecto 

fundiário. A participação da pecuária nesses municípios é muito importante, 

variando de 32% a 58% do PIBM. 

Os assentamentos da Reforma Agrária começaram a povoar a região a 

partir da década de 1990, alcançando hoje um numero aproximado de 20 

distribuídos nos municípios de Remanso, Juazeiro, Sobradinho, Sento Sé, 

Curaçá, Uauá e Casa Nova. 

Existem no Território várias comunidades consideradas remanescentes 

de quilombolas, porém ainda não são reconhecidas. A cultura das populações 

rurais e das periferias de Juazeiro têm uma forte ligação com a cultura africana, 

sendo evidente nos grupos de capoeira e samba de véio e outras 

manifestações culturais e gastronômicas. 
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No que se refere aos recursos hídricos, o Rio São Francisco sem dúvida 

é o principal recurso hídrico do Território, percorrendo toda a sua extensão, à 

exceção de três municípios: Campo Alegre de Lourdes, Uauá e Canudos. 

 As comunidades ribeirinhas e as que se encontram mais distantes do 

Lago ou do Rio sofrem com o acesso á água potável. Nelas, o atendimento de 

água é feito pelos carros pipas tendo a cisternas familiares como único meio de 

captar água (de chuva) utilizada para o consumo da família . 

Vários programas de iniciativa dos municípios, do estado e do governo 

federal são responsáveis pela construção dessas cisternas que, na maioria dos 

casos, utiliza a mão de obra da família ou da comunidade durante a 

construção, constituindo uma importante e sustentável estratégia de 

abastecimento de água familiar, além de favorecer o estreitamento de laços de 

proximidade.   

Para a dessedentação animal existem os barreiros que armazenam 

água de chuvas, por curtos e médios períodos, em áreas não cercadas. Os 

barreiros são construídos com máquinas ou manualmente, e geralmente são 

de uso multi-familiar ou comunitário. Porém estes não duram muito tempo, 

devido à evaporação que é muito rápida na região. 

Além dos barreiros, estão os açudes, reservatórios maiores construídos 

na maior parte das vezes, com recursos públicos em leitos de rios ou riachos. 

Um dos mais importantes é o açude Pinhões, localizado em Juazeiro e usado 

por várias comunidades. Geralmente não são áreas cercadas, por isso 

coexistem animais e seres humanos. Outra tecnologia de captação de água 

são as barragens, reservatórios maiores construídos em leitos de rios ou 

riachos, com parede de pedras. A mais importante é a barragem de 
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Sobradinho, com extensão de aproximadamente 300 km de comprimento e em 

alguns trechos 20 km de largura, sendo considerado um dos maiores lagos em 

espelho de água do mundo.  

Existem projetos para construção de mais duas barragens em Curaçá e 

Juazeiro no marco do projeto de Transposição do rio São Francisco, que não 

contam com a aprovação das comunidades a serem atingidas, segundo 

informações de relatórios. 

 A barragem subterrânea, testada pela EMBRAPA desde 1982, é outra 

importante tecnologia de apoio à produção, sobretudo de legumes e hortaliças 

que precisaria ser amplamente implantada no Território, segundo está 

instituição. Porém esta ainda não se materializou. 

As águas subterrâneas são exploradas através dos poços tubulares. Os 

poços são dedicados ao abastecimento humano, animal e em alguns casos 

para produção alimentar. Como os subsolos do Território são em sua maioria 

de rocha cristalina, as águas subterrâneas são encontradas apenas em fendas 

nas rochas, tornando reduzida a eficiência das perfurações. Além disso, as 

instalações e manutenção têm custo elevado e as águas, na sua maioria, são 

salobras. 

Uma nova iniciativa no Território vem sendo testada para diminuir esses 

custos: a BAP (bomba de água popular), que utiliza força humana e demanda 

de baixos custos de manutenção, esta ainda em fase de viabilização. 

Concluindo, apesar da existência de algumas ações e até de alguns 

projetos já viabilizados, ainda tem sido insuficiente para os agricultores 

familiares garantirem o acesso, uso e gestão da água, já que acreditamos 

muito mais no capital social destes para o aumento e viabilidade dessas ações 
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do que políticas de governo pensadas de cima para baixo, que acabam muitas 

vezes contribuindo para a indústria das secas20.  

 

a) Caracterização dos Agricultores Familiares do Território 

 

Os agricultores familiares, fora dos perímetros irrigados do Sertão São 

Francisco, possuem, na sua maioria, como fonte de renda a agricultura de 

subsistência e/ou a pesca artesanal, e/ou bolsa família e/ou aposentadoria.  

No que diz respeito à atividade agrícola, utilizam a mão-de-obra familiar 

na quase totalidade nas roças; o excedente, em pequenos volumes, é 

comercializado na feira local do município em que vivem ou entregue ao 

atravessador, que é visto como uma peça importante na cadeia produtiva dos 

produtos agrícolas, facilitando o escoamento da produção dos municípios que 

integram o Território.  

Poucos agricultores utilizam tecnologias para o cultivo, ou no trabalho 

com a terra; suas atividades dependem dos ciclos de chuva ao longo do ano, 

exceto nas áreas favorecidas pela irrigação pela localização às margens do Rio 

São Francisco. Mas, a grande maioria não faz reposição adequada de 

nutrientes no solo (adubação química e/ou orgânica) e utilizam defensivos 

agrícolas. 

As cadeias produtivas prioritárias do Território, em que participam os 

agricultores familiares, são divididas em dois eixos: o irrigado e o de sequeiro: 

1) Na área irrigada a maior parte dos cultivos são: manga, uva, maracujá, 

melão, melancia, tomate, banana, cebola, horticultura e a atividade da pesca 

                                                
20 Expressão usada na literatura que discute a problemática e interesses dos recursos hídricos no Semi-

árido. 
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artesanal e/ou semi-artesanal nos municípios que estão na margem do Rio São 

Francisco. Existe uma prática, conhecida como plantio de repasse, que é 

usada pelos agricultores, que consiste em plantar nas margens do rio quando 

ocorre o movimento de afluência e defluência (sobe desce da cota do lago), 

para os cultivos principalmente de cebola, melancia e melão. No que diz 

respeito à reposição de nutrientes do solo (adubação química e/ou orgânica) e 

uso de defensivos agrícolas, são práticas em ascensão no território, bem como 

de outras tecnologias. 2) Nas áreas de sequeiro a criação de caprinos e 

ovinos é a atividade de maior destaque, acompanhada dos plantios de feijão, 

milho, mandioca, palma, criação de galinha caipira, de abelhas, fabrico de 

rapadura e doces de frutas nativas (principalmente do umbu) e artesanato. No 

que diz respeito à atividade agrícola, utilizam a mão-de-obra familiar, quase 

que total, nos serviços das roças – preparo do solo, plantios e colheitas o que é 

produzido é para o consumo familiar e o excedente, quando ocorre em 

pequenas quantidades, é comercializado na feira local do município em que 

vivem ou vendido ao atravessador21. 

Fotografia 2 - Manejo da caprinocultura (Pau Ferro) 

 

 

                                                
21 Pessoa que compra mercadorias direta do produtor para revender no mercado produtor. 
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O PAA – Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura familiar 

vem sendo trabalhado ainda por um número limitado de produtores e observa-

se pouco conhecimento e interesse das prefeituras para incentivar esse tipo de 

venda. Entretanto, verifica-se a venda de biscoito de polvilho (subproduto da 

mandioca) e doces de frutas. As experiências de venda para CONAB através 

da COOPERCUC (Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos Uauá e 

Curaçá) tem destaque em nível do território, uma vez que, desde 2003 a 

cooperativa realiza vendas ao mercado institucional; na safra 2006-2007 o 

faturamento foi mais R$ 700 mil reais, sendo que 60% correspondeu a vendas 

pelo PAA. 

Contudo a grande maioria dos agricultores pratica a venda de maneira 

desordenada, ou seja, individual, cada um desenvolvendo sua atividade 

apenas com a participação da família. Como é característico da região 

Nordeste, não existe uma tradição ou um costume na agricultura, 

principalmente, nos trabalhos associativos, onde todos trabalham juntos ou na 

formação de mutirões. Os agricultores se organizam em associações apenas 

com o intuito de obter algum proveito como informações sobre os benefícios do 

governo federal e principalmente acesso ao crédito. Muitos não entendem o 

“por que” de associarem-se, mas sabem que é importante estar ligado a uma 

associação que seja regularizada, tendo a convicção de que estando associado 

há chances para alcançarem algum tipo de benefício. 

As reuniões das associações ocorrem geralmente semanalmente e além 

dos benefícios, em algumas associações, são discutidos assuntos como 

alcoolismo, questões ligada à água, violência, comercialização de produtos da 

agricultura, programas sociais, gênero, jovens e educação no meio rural. 
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No que diz respeito à comercialização, o principal meio é a venda para 

intermediários ou como são conhecidos – os atravessadores, que são vistos 

como peça importante na cadeia produtiva da agricultura familiar, facilitando o 

escoamento da produção dos municípios que integram o Território. Os que têm 

condições de transportar os seus produtos levam para as feiras locais, onde 

cada agricultor comercializa seus produtos em lonas plásticas estendidas no 

chão. Não existe uma organização para a comercialização dos produtos da 

agricultura familiar, e seus entraves são: a) Precariedade das estradas para 

escoamento da produção, b) Armazenamento, principalmente para os 

pescadores que não possuem câmaras frias onde possam guardar os peixes 

por um período maior de tempo, o que evitaria assim entregar a terceiros, que 

conhecendo essas dificuldade, determinam o preço do produto; c) Falta de 

organização dos produtores, local adequado para comercialização (como 

bancas nas feiras livres dos municípios) e capacitação para produção de 

produtos de boa aparência e qualidade (assistência técnica). 

Quanto as organizações não governamentais, algumas não estão 

presentes em todos os municípios, porém atuam na maioria do território junto 

aos agricultores familiares, são elas: Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 

STR, Colônia de Pescadores, Serviço de Assessoria às Organizações 

Populares Rurais - SASOP, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. 

- EBDA, Prefeituras (Secretaria de Agricultura), Articulação do Semi-Árido - 

ASA, Banco do Nordeste do Brasil - BNB e Banco do Brasil - BB (agentes 

financeiros), Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada- IRPAA, 

Comissão Pastoral da Terra – CPT, cooperativas de produção, Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura – FETAG, dentre outras. 
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De uma maneira geral as organizações não-governamentais existentes 

no Território Sertão São Francisco e atuam em atividades como: construção de 

cisternas, apoio às associações de agricultores – como, por exemplo, a 

associação de fundo de pasto – questões sobre a água (manejo, conservação, 

utilização), convivência com o semi-árido, elaboração de projetos para 

captação de recursos que são destinados à construção de estruturas, que 

beneficiem os agricultores e suas famílias na produção ou no uso doméstico. 

 

Fotografia 3 - Construção de Cisterna 

 

 

Na prática, particularmente no semi-árido, a questão ambiental é 

determinante na formulação de “tecnologias sociais”22. A articulação do Semi-

árido (ASA) dispõe de um leque de aproximadamente quarenta tecnologias 

sociais que estão sendo testadas e implementadas. Algumas já se 

transformaram em programas, como é o caso da cisterna de placa para 

captação de água de chuva para abastecimento humano, no âmbito do projeto 

“um milhão de cisternas” (P1MC). Outro é o projeto “Uma terra e duas águas” 

                                                
22 São tecnologias simples, voltadas para os problemas básicos do povo, manejáveis, facilmente 

replicáveis e controláveis pelas populações, além de serem sustentáveis. 
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(P1+2), que envolve o acesso a terra, cisterna para captação de água de chuva 

para consumo humano e uma segunda tecnologia para captação de água de 

chuva para produção.  

Os STR, em alguns casos, exercem o papel, de elaboradores de 

projetos para acesso ao crédito, emissão da Declaração de Aptidão do 

Produtor - DAP, resolução de questões previdenciárias, palestras nas 

associações sobre gênero, meio ambiente e associativismo. Já as prefeituras 

municipais, também emitem a DAP, elaboram projetos para permitir o acesso 

ao crédito, cedem máquinas para preparo de solo em épocas de plantio e em 

alguns casos apóiam financeiramente uma associação ou outra e prestam 

assistência técnica de maneira muito pontual. 

 

1.2.2 Território do Sertão do São Francisco – Pernambuco 

 

O território do São Francisco situa-se no Sertão de Pernambuco. Os 7 

(sete) municípios que compõem o território trabalhado pela SDT são (ver 

quadro 3): 

Quadro 3 – Território do Sertão do São Francisco - Pernambuco 

Território 83 - Sertão Do São Francisco – PE 

Município População 

Total 

Rural Urbana População 

Ponderada(1) 

Área(Km2) Densidade 

Demográfica 
Nº 

absolutos 

% Nº 

absolutos 

% 

Afrânio 15.014 11.029 73,46 3.985 26,54 15.014 1.488,6 10,09 

Cabrobó 26.741 10.972 41,03 15.769 58,97 26.741 1.629,9 16,41 

Dormentes 14.411 10.576 73,39 3.835 26,61 14.411 1.392,1 10,35 

Lagoa Grande 19.137 10.486 54,79 8.651 45,21 19.137 1.874,4 10,21 

Orocó 10.825 7.252 66,99 3.573 33,01 10.825 562,6 19,24 

Petrolina 218.538 52.259 23,91 166.279 76,09 218.538 4.756,8 45,94 

Santa Maria 

da Boa Vista 

36.914 22.910 62,06 14.004 37,94 36.914 2.977,8 12,40 

Total 

Território  

341.580 125.484 36,74 216.096 63,26 341.580 14.682,2 23,26 

Fonte: IBGE 2007.  
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O São Francisco reúne um conjunto de experiências da sociedade, em 

torno do desenvolvimento rural, construídas historicamente, que lhe confere 

uma dinâmica muito peculiar. No seu entorno, o município com maior dimensão 

econômica é Petrolina, que possui uma atividade agrícola e comercial 

dinâmica, inserida, em alguns setores agrícolas, no mercado internacional. 

O Rio São Francisco é também, a principal potencialidade do território. O 

território, numa grande parte dos municípios, é alvo da atuação de um conjunto 

de políticas públicas que utilizam o manejo da água como principal alavanca de 

desenvolvimento. 

Ainda em relação aos recursos hídricos que, para a região, é o grande 

ponto de estrangulamento, podemos distinguir as águas de superfície e as 

águas subterrâneas. Sobre as águas superficiais destacam-se as bacias 

hidrográficas e a rede de açudes. De todos os rios, o mais importante é o São 

Francisco, único que tem curso d'água permanente; outros, como o Moxotó, 

Pajeú, Brígida, Navio e Terra Nova, apresentam razoáveis volumes d'água 

somente nas épocas chuvosas.  

Existe, ainda, um grande conjunto de riachos e córregos que só se 

viabilizam até alguns dias após as chuvas. Em todos esses há uma quantidade 

maior ou menor de barragens, cujo objetivo é a perenização ou a criação de 

usinas hidrelétricas, em particular, no Rio São Francisco. Os açudes que 

compõem a rede regional são em grande quantidade e de vários tamanhos, 

desde pequenos, que não abrigam água senão por poucos meses e garantem 

o abastecimento para propriedades individuais ou pequenas comunidades 

rurais, até grandes, que se conservam por vários anos e garantem água para 

municípios inteiros, tais como Serrinha, Barra do Juá, Cachoeira. 
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Considerando que grande parte dessa área localiza-se sobre terrenos 

cristalinos, que não apresentam águas subterrâneas, a possibilidade de 

perfuração de poços para abastecimento d'água é muito pequena em relação à 

área total dos municípios que, mesmo assim, seguem tentando, nas áreas 

sedimentares, encontrar água que permita atender às populações humana e 

animal da região. É importante ressaltar que a oferta de água potável, contudo, 

faz dos recursos hídricos o fator limitante principal nas zonas de sequeiro, 

devido à crescente salinização dos solos e dos corpos d' água. 

De acordo com o censo do IBGE, a população do Território do Sertão do 

São Francisco, no ano de 2000 era de 341.580 habitantes. Sendo que 216.096 

são habitantes da área urbanas, e 125.484 da área rural. No período de 1991 a 

2000 a população do território já apresentou um aumento. 

Dentre os municípios que compõem o território, Petrolina se destaca 

pelo fato de ser o mais populoso da região, onde em 2000 apresentou uma 

população 218.538 (duzentos e dezoitos mil, quinhentos e trinta e oito) 

habitantes, quase seis vezes mais que a próxima cidade mais populosa, Santa 

Maria da Boa Vista, com 36.914 (trinta e seis mil, novecentos e quatorze) 

habitantes. 

 

a) Aspectos Econômicos 

 

De acordo com a Agência de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco - CONDEPE/FIDEM a economia da Região de Desenvolvimento 

do Sertão do São Francisco está baseada na fruticultura irrigada, na 

agroindústria e na vitivinicultura. A população economicamente ativa é de 
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145.184 habitantes dos quais 124.129 estão ocupados nos seguintes setores 

produtivos: a agropecuária (40,8%), comércio e serviços (15,4%), indústria de 

transformação (5,7%) e educação (5,4%). Os demais 32,7% estão distribuídos 

em outros setores como administração pública, construção civil, transporte e 

armazenagem, serviços domésticos, entre outros.  

 

b) Índice de Desenvolvimento Humano  

 

 O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado por Mahbub ul 

Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do 

Prêmio Nobel de Economia de 1998.  

 O IDH foi publicado pela primeira vez em 1990, e analisa as condições 

de vida de uma população, através das condições de renda, longevidade e 

educação. A longevidade utiliza números de expectativa de vida ao nascer. A 

educação é avaliada pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em 

todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita, em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as 

diferenças de custo de vida entre os países). Essas três dimensões têm a 

mesma importância no índice, que varia de zero a um: 

1) IDH ate 0,499 – Desenvolvimento Humano Baixo 

2) IDH entre 0,500 e 0,799 –Desenvolvimento Humano Médio 

3) IDH acima de 0,800 - Desenvolvimento Humano Alto 

 

 Na Evolução do IDH-M do Território, 1991-2000, o território apresenta 

um IDH inferior ao do Estado (0,705) e inferior a do País (0,766). No entanto, 
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de um modo geral o território apresentou um crescimento no seu IDH-M, pois 

os municípios do território em 1991 apresentavam baixos índices de 

Desenvolvimento Humano, mas passaram a apresentar médios índices de 

desenvolvimento em 2000. 

 Os municípios de Petrolina (0,747), Cabrobó (0,677), Santa Maria da 

Boa Vista(0,669) e Orocó (0,667), foram os que mais se destacaram 

apresentando melhores Índices de Desenvolvimento Humano no ano de 2000. 

 

c) Agricultura Familiar no Território 

 

A agricultura familiar contribui para elevar um dos principais índices de 

desempenho da produção agropecuária, trata-se do indicador 

trabalhadores/ha, sendo no geral na razão de 0,13, onde a agricultura familiar 

sozinha apresenta uma média para o Território de 0,10. 

Alguns municípios como Orocó e Cabrobó apresentam índices bem 

acima da média, 0,51 e 0,20 respectivamente. O reflexo desse índice está 

diretamente relacionado ao número de pessoas ocupadas na agricultura do 

Território, que nestas cidades a agricultura familiar representa 78,1% das 

pessoas. 

 

d) Aspectos Político-Institucionais 

 

Por ser o território do São Francisco caracterizado por ter extremos de 

situação de pobreza e de situação de riqueza, por ter uma concentração de 

renda muito grande, onde populações pobres e excluídas convivem lado a lado 
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com uma realidade de modernos processos produtivos e econômicos 

existentes na região (como as modernas fazendas irrigadas que se inserem 

economicamente no mercado internacional), existe uma diversidade de lutas, 

de organizações e de movimentos sociais. 

Destaca-se, no território, o movimento dos reassentados, vítimas das 

inundações das barragens construídas no território; os movimentos dos 

assentados da reforma agrária; movimento dos sem terra; dos agricultores 

familiares por melhores condições de vida; mulheres; ambientalistas; etc. 

Impulsionado e fortalecendo esses movimentos têm-se entidades como 

a FETAPE, o MST, a ADS-CUT, associações de agricultores, etc. No apoio ou 

assessoria técnica a esses movimentos atuam diversas entidades: 

COOPERGENCIO; COOPAGEL; ECOSOL; AGROMESF; SASOP; Asa 

Branca; IRPPA; RECAT; Aprisco do vale; COMPAIMT; COOPECAL; 

COOPTECARA. 

No capítulo seguinte aprofundaremos o arcabouço teórico do trabalho 

apresentando a teoria do capital social com suas implicações. 
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Painel com imagens do Território do Sertão do São Francisco (02) 
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Capítulo 2 

Capital social e suas implicações teóricas 

 

 O conceito de capital social tem uma pré-história relativamente longa, 

remontando ao início do século XX, mas a sua utilização sistemática é 

relativamente recente. James Coleman apresentou uma formulação do 

conceito em fins da década de 1980 e apresentou-o, sistematicamente na obra 

Foudations of Social Theory, de 1994. Segundo Coleman, há uma 

complementariedade entre o capital econômico (insumos, financiamento, infra-

estrutura), o capital humano (educação, qualificação técnica) e capital social 

(relações de confiança). O capital econômico é criado, transformando matéria 

em instrumentos que facilitam a produção; o capital humano é criado, 

transformando pessoas, conferindo-lhes novas habilidades e capacidades; já o 

capital social é criado “quando as relações entre as pessoas mudam de modo a 

facilitar a ação” (COLEMAN, 1994, p. 304). Enquanto o capital humano reside 

nas pessoas, o capital social reside nos vínculos entre elas. 

 Parte significativa da literatura sobre capital social, especialmente na 

America Latina, tem considerado esse conceito mais do que uma simples 

categoria analítica, vendo sua riqueza como impulsionador de ação política, de 

construção democrática efetiva. Marcello Baquero (2001) tem insistido na idéia 

de que capital social é “uma alternativa potencial e viável de construção 

democrática mais eficiente, principalmente das camadas mais pobres” 

(BAQUERO, 2001, p.58).  
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 Mais do que um recurso acadêmico, essa categoria possibilita a ação 

política e impele para ela, no sentido da construção coletiva da democracia 

social. Nesse aspecto reside a fertilidade política do conceito de capital social. 

 O conceito de capital social, embora não seja tão novo23, ganhou 

notoriedade a partir do livro de Robert Putnam (Comunidade e Democracia: a 

experiência da Itália moderna). 

 Sua meta, neste livro, foi avaliar o impacto da descentralização na 

diminuição das desigualdades regionais na Itália. Se o governo local era, em 

tese, mais eficiente, seria de esperar que resultasse em benefícios expressivos 

para as áreas mais atrasadas e carentes e, com isso, diminuísse as 

desigualdades no país. 

 Putnam (2000), embasado nas idéias de James Coleman24, buscou 

explicar as desigualdades regionais da Itália a partir da existência de capital 

social e da participação cívica nas comunidades, o que gera capacidade 

organizacional das comunidades.  

 Capital Social corresponde à capacidade dos agentes numa dada 

comunidade de se associarem, se mobilizarem ou se engajarem em atividades 

com propósitos voltados ao coletivo, cujo movimento contribui para o 

engajamento cívico.  

 Para o autor (PUTNAM, 2000) a familiaridade, a tolerância, a 

solidariedade, a confiança e a cooperação são elementos que constituem o 

capital social, ou seja, este pode ser gerado e ou acumulado, sendo que 

comunidades podem ser mais ou menos suscetíveis de gerar organizações 

                                                
23 Nos anos 60, Seeley (1967) definiu capital social como as possibilidades de acesso da diversos bens, 

facilitadas pelo fato de os indivíduos de uma comunidade pertencerem a algumas associações (RAMOS e 

VALENTIM, 2006). 
24 Em 1990, definiu capital social como componente do capital humano. 
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voltadas direta ou indiretamente para o desenvolvimento. Vejam o que Putnam 

(2000) fala sobre a confiança: 

 

Quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, 
maior a possibilidade de haver cooperação. E a própria 
cooperação gera confiança. A progressiva acumulação de capital 
social é uma das principais responsáveis pelos círculos virtuosos 
da Itália cívica (PUTNAM, 2000, p. 180). 

 

 Ao fim de duas décadas, Putnam (2000) constatava que o Norte, 

soubera aproveitar-se melhor das vantagens da descentralização, enquanto o 

Sul conseguira melhorias, mas não o mesmo ritmo das do Norte nem, muito 

menos, na velocidade necessária para corrigir as desigualdades entre as duas 

regiões. Assim Putnam (2000) fala das características contrárias ao capital 

social: A deserção, a desconfiança, a omissão, a exploração, o isolamento, a 

desordem e a estagnação intensificam-se reciprocamente num miasma 

sufocante de círculos viciosos (PUTNAM, 2000, p.187).  

 Algumas questões nortearam a pesquisa de Putnam (2000): Por que os 

resultados esperados não foram alcançados? Por que a descentralização não 

foi um instrumento eficaz para reduzir as desigualdades regionais? Por que um 

mesmo instrumento, uma mesma instituição, produz resultados distintos em 

ambientes distintos? Qual o impacto das instituições sobre as sociedades? Ou 

como as sociedades, e sua cultura, impactam a atuação das instituições? 

 O resultado destas foi traduzido por este autor, na existência de uma 

cultura cívica, associada á confiança interpessoal, traduzindo em um recurso 

fundamental de poder para os indivíduos e para as sociedades, em um capital 

(capital social), cujos benefícios são comuns a todo grupo ou a toda a 

sociedade. 
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 Na sua pesquisa, o norte da Itália tinha uma capacidade maior de as 

pessoas cooperarem, confiarem no governo e em seus vizinhos, 

estabeleceram laços horizontais de participação.  

 Desta forma Putnam (2000) define capital social por três fatores 

relacionados: confiança, normas e cadeias de reciprocidade e sistemas de 

participação cívica – sistemas que permitem às pessoas cooperar, ajudar-se 

mutuamente, zelar pelo bem público, promover a prosperidade. Diferentemente 

de outros tipos de capitais, constitui um bem público, não é apropriado 

privadamente nem produz resultados individuais. 

 Entretanto, existe na literatura outra idéia de capital social que difere da 

de Putnam (2000) e Coleman (1994). É caso de Bourdieu (1980); este tem na 

sua idéia de capital social a possibilidade que permite ao indivíduo obter 

recursos diferenciados em quantidades e qualidades. Isto é, para ele são 

relações sociais, específicas de cada sociedade, que permitem ao indivíduo 

obter recursos, bem como a quantidade e qualidade desses recursos. 

 Bourdieu (1980), apresenta os tópicos gerais contidos na noção de 

capital social: 1) o tipo de relações instauradas pelo reconhecimento e pela 

troca de bens materiais e simbólicos; 2) o efeito multiplicador sobre outras 

formas de capital; 3) os signos de reconhecimento que constituem os limites de 

grupo; 4) as instituições que favorecem sua reprodução; 5) a regulamentação 

interna para impor limites ao controle, concentração, concorrência e delegação 

dos indivíduos dentro do grupo. 

 Desta forma, este ativo impessoal oferece vantagens aos indivíduos, 

famílias ou grupos que estão mais bem relacionados. Esta concepção diverge 
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de Putnam e Coleman que compreendem o capital social como um bem 

comunitário, com grupos homogêneos de valores e interesses comuns. 

O que é mais importante é que o capital social em uma dada 

comunidade é fundamental para o processo de desenvolvimento. Isto é, não é 

o desenvolvimento que determina o capital social e sim o contrário. Ao mesmo 

tempo falando sobre o contexto do civismo para o funcionamento das 

instituições, D’Araujo (2003, p. 14-15) afirma que “instituições por mais bem 

concebidas e planejadas que sejam não bastam para produzir a boa 

sociedade. Ou seja, boas sociedades ajudam a produzir boas instituições”. 

No entanto, é importante a formulação do capital social proposta por 

Coleman e Putnam, pois é a mais influente nos estudos atuais. Todavia, é 

importante assinalar uma outra linha de argumentação, divergente dessa: a de 

autores vinculados ao neo-institucionalismo.  

Representada por intelectuais como Peter Evans, Douglass North, essa 

corrente teórica caracteriza-se por revitalizar os estudos sobre a importância do 

Estado e o papel regulador das políticas públicas. 

Para estes autores, em países como os da América Latina, onde, 

historicamente, há um baixo estoque de capital social, o enfoque do Estado 

como promotor e mobilizador de capital social são indispensáveis para a 

análise da democracia e do desenvolvimento. 

O desejável é que tanto o estado quanto à sociedade civil sejam fortes. 

O capital social e as iniciativas da sociedade não substituem a falta de 

coordenação do Estado. 

A expressão “capital social” é uma noção teórica de utilização recente na 

literatura e nas pautas dos governos, das organizações não-governamentais 



 

 

74 

(ONG’s) e dos organismos internacionais, tanto é que, a partir dos anos 1990 o 

Banco Mundial passou a distinguir, na avaliação de projetos de 

desenvolvimento, quatro formas de capital: capital natural, isto é, os recursos 

naturais de que é dotado um país; capital financeiro, aquele produzido pela 

sociedade e que expressa em infra-estrutura, bens de capital, capital 

financeiro, imobiliário, entre outros; capital humano, definido pelos graus de 

saúde, educação e nutrição de um povo; capital social, que expressa, 

basicamente, a capacidade de uma sociedade de estabelecer laços de 

confiança interpessoal e redes de cooperação com vistas à produção de bens 

coletivos (D’ARAUJO, 2003). 

Com isso, são três os tipos de capital social que atualmente são mais 

citados na literatura internacional sobre o tema, segundo Moraes (2008): 1) 

capital social institucional é o que descreve as relações sociais existentes entre 

a sociedade civil e o Estado. Neste caso se enquadra a integração dos 

diferentes órgãos de governo coma sociedade na realização de ações 

conjuntas; 2) capital social extracomunitário são as relações sociais geradoras 

de capital que determinada comunidade estabelece com grupos sociais que 

possibilitem as trocas (relações de mercado) e o acesso às informações 

(conhecimento) externas; 3) capital social comunitário é aquele que 

corresponde às relações sociais comunitárias dos indivíduos. Refere-se à 

capacidade que esses possuem para gerar relações sociais baseadas em 

reciprocidade e confiança nas suas comunidades, além do potencial 

organizativo que essas mesmas comunidades possuem. Este último tipo é o 

que vamos privilegiar com os indicadores da pesquisa. 
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Esses três tipos de relações formam uma das dimensões necessárias 

para indução de capital social: a dimensão “enraizamento”, “integração” ou 

“inserção” dos indivíduos nas relações sociais. Segundo Moraes (2008) isto é 

necessário para que ocorra a formação de capital social. A segunda dimensão 

do capital social seria a “autonomia”, esta se refere à postura dos agentes 

sociais em relação à reciprocidade e à confiança. A dimensão “autonomia” do 

capital social institucional é medida pela eficiência, integridade e independência 

dos governantes e dos funcionários públicos durante o exercício da gestão 

pública do Estado.  

Já, no capital social comunitário e ou extracomunitário, essas mesmas 

dimensões se referem à capacidade cívica que possuem os indivíduos, quando 

estabelecem relações sociais formadoras de capital social (MORAES, 2008). 

A freqüente aparição do conceito de Capital Social nas discussões sobre 

desenvolvimento tem suscitado uma importante questão em que se coloca a 

problemática da promoção do desenvolvimento25 a partir da pré-existência ou 

não do capital social; “na Itália contemporânea, a comunidade cívica está 

estritamente ligada aos níveis de desenvolvimento social e econômico” 

(Putnam, 2000, p.162). 

Se nos anos 60 a noção de capital humano foi proposta e se consolidou 

em diversos campos do conhecimento, nos anos 90, foi mais explicitamente 

proposto este fator: o “capital social”. Este conceito procura dar mais 

significado à presença e a qualidade das relações sociais para 

desencadeamento do processo de desenvolvimento (MORAES, 2008). 

                                                
25 Esta temática será aprofundada no próximo capítulo. 
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Acho fundamental, para concluir do ponto de vista teórico sobre a 

discussão de capital social e desenvolvimento, tentar responder à seguinte 

questão: Por que os processos regionais de desenvolvimento não são iguais 

dinamicamente e se diferenciam entre si? Ou, por que algumas regiões 

crescem e outras entram em decadência, ou permanecem estáveis? 

A “solução” para Bandeira (2000) estaria dependente de um esforço de 

construção institucional, sendo assim, seria necessário: a) Desenvolver a 

confiança e a cooperação. Seria proporcionar entre as instituições um fórum 

e um quadro referencial adequados para o intercâmbio cooperativo de 

informações, através de um fluxo de informações que capacita os atores 

sociais e as empresas a avaliarem-se mutuamente; b) Criar coalizões 

políticas; é necessários a criação de conselhos regionais, para dar publicidade 

a determinados temas e para extrair consensos, recursos e impulsos de uma 

ampla variedade de atores; c) Cooperação inter-regional, relacionar com 

outras regiões concorrentes, dentro ou fora do país, pois uma atitude de 

concorrência acirrada pode ter efeitos destrutivos para todas. 

Da mesma forma Putnam26, estudando a experiência Italiana, destaca 

algumas conclusões: a) Tanto os Estados como os mercados funcionam 

melhor em contextos cívicos; b) O contexto social e a história condicionam, 

profundamente, o desempenho das instituições; c) Diante de uma sociedade 

civil vigorosa, o governo democrático se fortalece em vez de enfraquecer; d) Os 

cidadãos das comunidades cívicas querem um bom governo e conseguem tê-

lo, enquanto os das regiões menos cívicas costumam assumir o papel de 

suplicantes cínicos e alienados; e) O desempenho do governo representativo é 

                                                
26 Com base em Putnam, 2000, p.190-194. 
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favorecido pela infra-estrutura social das comunidades cívicas e pelos valores 

democráticos, tanto das autoridades quanto dos cidadãos; f) Quando não 

existem normas e sistemas de participação cívica, as perspectivas de ação 

coletiva parecem desalentadoras; g) Para a estabilidade política, para a boa 

governança e, mesmo, para o desenvolvimento econômico, o capital social 

pode ser mais importante até do que os capitais físico e humano; h) Mudando-

se as instituições formais, pode-se mudar as práticas políticas; i) A história 

institucional costuma evoluir lentamente, principalmente no que se refere às 

instituições sociais, onde o tempo é medido em décadas; j) Por fim: “Criar 

capital social não será fácil, mas é fundamental para fazer a democracia 

funcionar” (PUTNAM, 2000, p. 194). 
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Painel com imagens do Território do Sertão do São Francisco (03) 
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Capítulo 3 

A trajetória do desenvolvimento ao desenvolvimento rural 

 

No decorrer da história percebemos que desenvolvimento tem 

significado movimento, processo, mudança e libertação. 

Segundo Siedenberg (2008), as doutrinas que embasaram o 

imperialismo deram ao conceito de desenvolvimento mais um significado: o de 

transição na qual as chamadas “sociedades tradicionais” foram sendo 

“ocidentalizadas” pela “imposição inescrupulosa de valores e modelos culturais, 

econômicos e políticos, com os quais se buscava o progresso e a 

modernização” (SIEDENBERG, 2008, p.158). 

Por outro lado, o desenvolvimento da humanidade pode ser constatado 

com os inúmeros avanços sociais, econômicos, políticos e técnicos que 

diferenciam as sociedades primitivas das sociedades “pós-modernas” 

(SIEDENBERG, 2008). 

A data de nascimento do desenvolvimento socioeconômico ocidental 

capitalista (para maioria dos cientistas sociais), está no discurso de posse de 

Harry Spencer Truman (1949), que instaurou as bases de um paradigma 

mundial.27 

Segundo Furtado (1974), foi o mito do desenvolvimento que levou os 

países mais pobres a buscar um nível de vida similar ao dos países ricos e 

ditos desenvolvidos, difundiu-se, acentuadamente, após a II Guerra Mundial. 

                                                
27 Truman, no seu discurso, declarou a maior parte do mundo como “subdesenvolvida”, ao anunciar um 

pacote de ajuda técnica, administrativa, econômica e militar dos E.U.A. para os países menos 

desenvolvidos da África, Ásia e América Latina. 
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Fazendo uma revisão sucinta dos principais paradigmas do 

desenvolvimento, após 1950, o termo já esteve associado às mais diferentes 

concepções: a primeira concepção básica de desenvolvimento no pós guerra, a 

partir de 1950, no contexto da nova ordem econômica mundial foi a 

modernização por industrialização (déc de 50), também chamada de 

desenvolvimento tardio, e que tinha como estratégias; a) a política de 

substituição das importações que tem como pano de fundo, a crise de 

abastecimento decorrente do pós guerra e como objetivo a modernização do 

mercado interno, b) o fomento a exportação, que tem como pano de fundo, a 

nova divisão internacional do trabalho e, como objetivo, o aproveitamento das 

vantagens comparativas, e c) o fomento de pólos de desenvolvimento setoriais 

que discorrem sobre a diferenciação espacial em centros e periferias. A 

segunda concepção foi à idéia de desenvolvimento endógeno ou da 

dissociação (déc. 60), como estratégia e tentativa de isolar uma sociedade 

dos efeitos dinâmicos do desenvolvimento global e desigual, fomentando o 

mercado interno e subsidiando o aumento da produção agrícola. A terceira 

concepção seria o equacionamento das necessidades básicas (déc. 70), 

que acabaram dando espaços para políticas de erradicação da miséria, de 

priorização de enfoques regionais (em detrimento aos setoriais). A quarta 

concepção, o ajuste estrutural (déc. 80), cuja prioridade era o ajuste das 

finanças públicas e o controle de índices de inflação. Os principais elementos 

deste foi a desregulamentação, flexibilização, equacionamento da dívida, 

balanço e inflação internos. Na quinta concepção temos o desenvolvimento 

sustentável (déc. 90), alarmada pelos indicadores de poluição crescente e 

devastação ambiental desenfreada. Um dos precursores desse paradigma foi a 
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I Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, 1972, onde 

se apregoava o ecodesenvolvimento como estratégia. A idéia ganhou fôlego 

com a publicação do chamado Relatório Brundtland28 em 1987, e se consolidou 

definitivamente, como compromisso coletivo, na II Conferência Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO–92), no Rio de Janeiro. A implementação 

de diretrizes mundiais de desenvolvimento sustentável acabou suscitando um 

novo paradigma de desenvolvimento. A sexta concepção, governança global 

(fins dos anos 90), onde tem como os principais elementos novas formas de 

regulação global (OMC, etc.), Conferências Mundiais (Direitos Humanos, da 

Mulher, sobre Desenvolvimento Sustentável, 1995, etc.).  

É evidente que nenhum país ou região adotou, experimentou ou 

implementou, de forma linear e contínua essas concepções, pois, do ponto de 

vista operacional e ideológico, algumas são antagônicas. É necessário também 

dizer que esses paradigmas que se configuraram nos últimos cinqüenta anos, 

refletem exatamente a insatisfação com resultados e a total incerteza em 

relação à estratégia mais adequada para propiciar o desenvolvimento, seja ele 

local, regional, social, econômico ou sustentável. 

Diante desta revisão de concepções de paradigmas daremos uma 

ênfase maior a qualidade do desenvolvimento até chegar ao sustentável, que é 

a base da concepção territorial rural. 

Discutir desenvolvimento requer entender a relação que sempre existiu 

com o crescimento. Assim é necessário, explicitar os conceitos de 

desenvolvimento e crescimento, para que seja possível identificar as diferenças 

                                                
28 Sob o título “Nosso Futuro Comum”, tem-se este nome, pois foi a primeira ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtland dirigiu e institui a Comissão Especial das nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 



 

 

82 

existentes entre eles (qualidade X quantidade) e, ao mesmo tempo, sua inter-

relação.  

Há alguns anos, os autores entendiam desenvolvimento apenas como 

crescimento econômico, ou seja, a vinculação era com o aumento da 

produtividade e da renda de uma determinada região ou país. Porém, o 

processo de evolução econômica e social dos países mostrava que, para 

desenvolver, não bastava apenas aumentar a renda; isto representava apenas 

uma parte: existiam variáveis, que precisavam ser incluídas nessa noção. 

Passou-se, então, a entender o desenvolvimento, principalmente nos 

países mais desenvolvidos, não apenas como mero crescimento da renda, de 

forma que o seu reflexo nas questões sociais foi ganhando em importância. 

 Assim, o lado social tornou-se uma peça importante no conceito de 

desenvolvimento, pois sua análise passou a envolver variáveis, como 

educação, saúde, moradia, transporte e lazer, entre outros aspectos. Isso 

mostra uma preocupação qualitativa com bem-estar da população, tornando-se 

inclusive uma maneira indireta em manter a população em níveis de satisfação 

elevados, para que essa possa consumir e contribuir com o crescimento do 

país. 

Sen (2000) afirma que o desenvolvimento requer que se removam as 

principais fontes de privação de liberdade: a pobreza e a tirania, a carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, a negligência dos 

serviços públicos e a intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressores. Além disso, para esse autor, o mundo global em que vivemos, 

nega liberdades elementares à grande maioria das pessoas, ou seja, a 

liberdade de saciar a fome, de obter nutrição satisfatória ou de obter remédios, 
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a oportunidade de vestir-se ou de morar de modo adequado, de ter acesso à 

água tratada, saneamento básico, programas de assistência médica e 

educação, enfim nega as liberdades políticas e civis e impõe restrições à 

liberdade de participar da vida social, política e econômica da comunidade. Nas 

palavras desse autor: 

Considerarei em particular os seguintes tipos de liberdades 
instrumentais: 1) liberdades políticas, 2) facilidades econômicas, 
3) oportunidades sociais, 4) garantias de transparência e 5) 
segurança protetora. Essas liberdades instrumentais tendem a 
contribuir para a capacidade geral de a pessoa a viver mais 
livremente (SEN, 2000, p.55). 

 

Assim, o nosso conceito de desenvolvimento compreende a superação 

da idéia de crescimento, ou seja, o desenvolvimento passa a ser tratado a 

partir de critérios como a eficiência produtiva, a satisfação das necessidades 

humanas e o atendimento dos objetivos da sociedade, o que não implica 

apenas numa boa administração dos recursos escassos. 

O desenvolvimento passa a ser qualitativo, buscando, paralelamente ao 

aumento da produção, uma melhor distribuição de renda e maior qualidade de 

vida. Ele se refere ao crescimento de um conjunto de estrutura complexa. Esta 

complexidade traduz as diversidades das formas sociais e econômicas 

(BASSAN e SIEDENBERG, 2008). 

É importante lembrar, que no mundo globalizado em que vivemos para 

uma região poder participar deste mercado cada vez mais exigente, deverá 

desenvolver seus potenciais regionais comparativas (no caso da região do vale 

do São Francisco, a fruticultura), mas também valorizando seus indivíduos, 

tornando-os mais informados, qualificado-os, melhorando, assim, seu bem-

estar. Além disso, ao adotar estratégias para reduzir as desigualdades, deve-



 

 

84 

se, primeiro, olhar as características de cada povo, cada região, cada país, pois 

uma alternativa de desenvolvimento aparentemente viável pode, muitas vezes, 

não resolver o problema e, até mesmo, agravá-lo. 

Como visto, a concepção contemporânea do desenvolvimento abrange, 

de igual forma, a natureza (aspectos econômicos) e a sociedade (aspectos 

sociais). O conceito está ligado a uma nova visão relacionada à qualidade de 

vida, sem deixar de buscar a eficiência produtiva; volta-se para as 

necessidades dos indivíduos, para a participação desses na sua região, como 

atuantes nesse processo de desenvolvimento. Desenvolver uma região é 

descobrir e valorizar as características de sua origem, da sua cultura, da sua 

história, de seus aspectos físicos e naturais, enfim, é descobrir e valorizar o 

seu povo e seu espaço, para, então, aplicar políticas que possam beneficiar a 

população, não só economicamente, mas também socialmente, e que esses 

benefícios e a projeção da região resultem em bem-estar social. 

 A tese de Arilson Favareto (2006) mostra a trajetória das idéias gerais 

sobre desenvolvimento no corpo teórico da economia e da sociologia 

mostrando que no século XX, para nos atermos à história recente, a noção 

passou por mudanças importantes, como já foi dito anteriormente. A idéia de 

desenvolvimento como evolução e como progresso, que havia predominado 

até o século anterior, tendo passado ainda por idéias de desenvolvimento 

enquanto utopia, foi substituída pela de crescimento.  

 O dinamismo econômico passou a ser tratado, como sinônimo de 

melhoria nos indicadores sociais e crescimento passou a ser identificado com 

desenvolvimento econômico. Só mais recentemente, ante a evidente erosão 

dessa identidade, a noção passou a incorporar explicitamente os indicadores 



 

 

85 

de bem-estar e os indicadores de sustentabilidade ambiental, sob a expressão 

desenvolvimento sustentável (FAVARETO, 2006). 

 Nas análises sobre bem-estar e desenvolvimento, Sen (2000) adotou a 

idéia de que o padrão ou qualidade de vida não se mede pela posse de um 

conjunto de bens, nem pela utilidade a eles inerente, mas reside nas 

capacidades dos indivíduos para utilizar esses bens para obter satisfação ou 

felicidade.  

Assim, o entendimento de que o desenvolvimento rural deve combinar 

aspectos econômicos (aumento do nível e estabilidade da renda familiar) e o 

aspecto social (obtenção de um nível de vida socialmente aceitável) tendo sua 

trajetória principal na diversificação das atividades que geram renda 

(pluriatividade), este desenvolvimento deverá possuir uma base territorial, local 

ou regional, na qual interagem diversos setores produtivos, caracterizado pela 

multisetorialidade e multifuncionalidade. Isto é, o rural deixa de ser o lócus das 

atividades agrícolas e passa a atender as diversas funções, desde á produção, 

passando pela fixação das sociedades rurais, até à preservação ambiental. 

No Brasil, o desenvolvimento rural vem sendo trabalhado por diversos 

autores (VEIGA, SCHNEIDER, GRAZIANO DA SILVA, GOMES da SILVA). 

Em Veiga (2001) o desenvolvimento rural (DR) passa pela valorização e 

fortalecimento da agricultura familiar, a diversificação das economias dos 

territórios, estímulo aos setores de serviços e a pluriatividade, estímulo ao 

empreendedorismo local e o “empurrão” do Estado para formação de arranjos 

institucionais locais.  

 Isso porque, segundo Gomes da Silva (2002), havia um sentimento de 

relação entre o rural e o atraso, onde o mundo rural estava fadado a uma 
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descaracterização generalizada diante da violenta pressão modernizadora de 

que foi alvo o setor agrícola a partir dos anos 60 (GOMES da SILVA, 2002). 

 

“Havia um preconceito tão forte quanto à fragilidade econômica 
do meio rural que os focos de dinamismo quando aí surgiam eram 
comumente relacionados aos efeitos de políticas de urbanização 
da região. Ao meio rural não era depositada a capacidade 
empreendedorista na geração de emprego e renda, condição 
necessária à retenção da população, porque era ele o “espaço da 
exclusão” (GOMES da SILVA, 2002, p.163)”. 

 

 No entanto, Schneider (2003) esclarece que o desenvolvimento rural 

resulta de ações articuladas que visam induzir mudanças socioeconômicas e 

ambientais no âmbito do espaço rural, trata-se de um processo evolutivo, 

interativo e hierárquico quanto aos seus resultados e se encontra no plano 

territorial.  

A emergência da abordagem territorial do desenvolvimento rural 

pressupõe que o nível adequado de tratamento analítico e conceitual dos 

problemas concretos deva ser o espaço de ação em que transcorrem as 

relações sociais, econômicas, políticas e institucionais (SCHNEIDER, 2003). 

Esse espaço é constituído a partir da ação entre os indivíduos e o ambiente ou 

contexto objetivo em que estão inseridos. Portanto, o conteúdo desse espaço é 

entendido como o território. 

No meio rural a noção de território adquire uma dupla importância, 

(ABRAMOVAY, 2003): 1) a superação do âmbito estritamente setorial 

(diversificação das economias rurais: agricultura, indústria, comércio, serviços, 

etc.); 2) chama atenção ao fato de que o processo de desenvolvimento 

depende fundamentalmente da maneira como cada localidade vai relacionar-se 
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com os ecossistemas em que vive. O autor define território como lugares de 

interação entre sociedades humanas e ecossistemas. 

Desse modo, é importante estudar a construção das políticas públicas 

voltadas para o espaço territorial, aqui serão os recursos hídricos, como aponta 

Schneider (2003), já que quatro elementos-chave são importantes para 

retomada do debate sobre desenvolvimento rural (SCHNEIDER, 2003): a) 

erradicação da pobreza rural; b) protagonismo dos atores sociais e sua 

participação política; c) o território como unidade de referência; d) preocupação 

com a sustentabilidade ambiental. 

 Ao analisarmos algumas variáveis que medem desenvolvimento rural, no 

nosso estudo, observarmos a diferença do rendimento da produção da terra de 

acordo com as áreas estudadas, e verificamos que há uma correlação 

moderada entre as duas variáveis testadas (área e renda) esta correlação é 

representativa do ponto de vista estatístico, pois a probabilidade de erro foi 

menor que 0,05. 

 

 

Tabela 3 - Diferença de média da renda da terra de acordo com a área 

 

t-test for Equality of Means  

Renda mensal da 

terra ( T ) 

Diferença assumida 

= 6,670 

   

 

Probabilidade de erro 

amostral (p): 0,000 

 

                                          

Diferença da 

média = 971,35 

    

Perímetro irrigado  Média:               1437,37  

 

For a do perímetro 

irrigado 

  

Média:                 466,02 

 

Correlação: 0,327    Erro amostral 

(p) = 0,000 
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 Neste sentido, verificamos em primeiro lugar que há uma diferença 

estatisticamente significativa nas médias de renda entre a área do perímetro 

irrigado e a área fora do perímetro irrigado. Esta diferença pode ser 

comprovada a partir do teste t, cujo valor foi acima de 2 e a probabilidade de 

erro foi menor que o permitido (p<0,05).  

 É natural que o rendimento produtivo tirado da terra nas áreas irrigadas 

sejam superior às áreas de sequeiro, visto que a dependência da água para 

produção nesta última, está vinculada aos índices pluviométricos. Aqui fica 

evidente que é necessário repensar a política para o acesso a água para os 

agricultores familiares que se encontram em áreas fora dos perímetros 

irrigados, já que estes têm sua identidade vinculada à produção para o auto 

consumo, porém são eles que contribuem para o abastecimento local no 

território, seja via agricultura e ou caprinocultura.    

 Porém, ao cruzarmos as variáveis capital social (índice) e renda 

observamos que houve uma correlação negativa entre as duas variáveis, cujo 

valor foi -0,181 (correlação baixa). Esta relação foi estatisticamente 

significativa, pois a probabilidade de erro foi menor que 5%. 

 

Tabela 4 - Capital social por renda 

 

  Valor Probabilidade de erro 

amostral 

Spearman 

Correlation 

-,181 ,002(c) 

N of Valid Cases 285   
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 Isto significa que quanto maior for o índice de capital social menor foi a 

renda, em outras palavras nossa pesquisa observa grandezas antagônicas 

nesta relação o que não contraria, a priori, a teoria do capital social relacionado 

à questão do desenvolvimento, já que nós não trabalhamos com nenhum 

índice de desenvolvimento. 

 

Tabela 5 - Capital social por renda e área 

 

Área   Valor Probabilidade de 

erro amostral 

Perímetro irrigado  Spearman 

Correlation 

-,251 ,003(c) 

  N of Valid Cases 137   

Fora de perímetro 

irrigado 

 Spearman 

Correlation 

-,204 ,013(c) 

  N of Valid Cases 148   

 

  

 Já a tabela acima diz respeito ao cruzamento entre as variáveis de 

capital social e renda sendo controladas pela área. Neste caso, novamente 

observa-se que houve uma correlação negativa, tanto no que se refere à área 

de perímetro irrigado, cujo valor da correlação foi de -0,251 que corresponde a 

uma correlação baixa, quanto à área fora do perímetro irrigado, cujo valor da 

associação foi igual a -0,204 (correlação baixa).  

 Curiosamente um estudo realizado por Marcelo Ribeiro Torres (2009) 

aborda relação entre água e pobreza rural29 mostrando o fato de estar próximo 

a uma fonte de água não impede que elevados índices de pobreza atinjam os 

agricultores e suas comunidades. Por outro lado, comunidades rurais menos 

                                                
29 http://sosriosdobrasil.blogspot.com 
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favorecidas em termos de recursos hídricos podem mostrar baixos níveis de 

pobreza rural.  

 Situações assim foram constatadas por Torres (2009), da Universidade 

Católica de Brasília, em duas áreas da bacia do rio São Francisco: a sub-bacia 

de Buriti Vermelho - próxima à capital federal, e a de Boqueirão/Juazeiro – em 

terras da Bahia e de Pernambuco. Elas estão relatadas na pesquisa que tomou 

parte durante curso de pós-doutorado na Universidade da Califórnia-Davis, 

junto com especialistas dessa instituição de ensino, da Embrapa Cerrados e 

Embrapa Semi-Árido.  

 A pesquisa integra o Challenge Program for Water and Food (Programa 

Desafio sobre Água e Alimento), parte do Consultive Group on International 

Agricultural Research (CGIAR), que avalia os potenciais vínculos entre 

disponibilidade de água e pobreza rural. As duas áreas da bacia do rio São 

Francisco foram o foco inicial do estudo. Marcelo apresentou o método e os 

dados coletados em recente palestra no 380 Congresso de Engenharia 

Agrícola (Conbea), realizado em Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). 

 Segundo ele, os modelos hidrológicos quantificam a disponibilidade de 

recursos hídricos no tempo e no espaço. Isto é, estimam e organizam as 

informações sobre onde e quanto de água há disponível para uso em cada mês 

do ano. Já os modelos econômicos se baseiam em técnicas de otimização 

matemática para medir os efeitos, por exemplo, sobre a alocação de terra entre 

culturas, uso de insumos (incluindo água) e quantidade produzida decorrentes 

de mudanças na disponibilidade de recursos hídricos.  
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 A análise conjunta destas duas perspectivas não deixa dúvida para 

Torres de que a relação entre disponibilidade de água, renda e emprego 

agrícolas não é tão direta como se costuma imaginar.  

 Diversos fatores revelam que essa é uma relação complexa. A 

localização dos produtores, as espécies que cultivam, a habilidade que 

possuem para substituir insumos e a escala de produção são aspectos que os 

pesquisadores identificaram como essenciais para avaliar e quantificar os 

impactos da disponibilidade uso de água e de alterações ambientais sobre a 

renda e o emprego agrícolas. 

 Para Marcelo Torres (2009), as análises integradas dos modelos 

hidrológicos e econômicos mostram que a proximidade física do produtor a um 

reservatório de água, por si só, não significa muita coisa. Sobretudo, se em sua 

comunidade há outros produtores que podem e retiram água dos cursos 

d’água, e do lençol freático, que abastecem tal reservatório, antes que ele faça 

o mesmo. Isto é, os últimos da fila, em posição desfavorável, tendem a perder 

mais, mesmo quando mudanças nas condições ambientais e econômicas 

afetam a todos em sua comunidade de maneira uniforme. 

 Os modelos trazidos por este autor indicam também que os produtores 

mais diversificados, tanto em termos de culturas e de tecnologias, se saem 

melhor do evento de uma seca em relação àqueles mais especializados em 

monocultivos, sejam pequenos ou grandes. Por fim, dependendo dos tipos de 

culturas (irrigada ou de sequeiro) e do nível de intensidade de uso da água, os 

produtores podem ser mais ou menos impactados. 

 Torres (2009) assegura, que a ausência de meios técnicos para 

empregar a água em atividades econômicas dinâmicas ou na irrigação de 
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culturas com valor agregado, por exemplo, pode fazer com que agricultores 

amarguem sérias conseqüências das baixas produções e a pequena renda 

agrícola, causando empobrecimento das suas famílias. 

 A amplitude de informações fornecida por essa pesquisa é importante 

para planejar o desenvolvimento da região, afirma Torres. O método de estudo 

em uso pelos pesquisadores permite que análises sejam feitas da bacia, 

considerando toda a sua extensão geográfica. Mas é flexível o bastante para 

focar a observação em escalas menores, como em pequenas sub-bacias e 

suas comunidades rurais, de uma propriedade, apenas.  

 Em fim, a pesquisa ajuda a determinar com precisão as relações entre 

recursos hídricos, meios técnicos e efeitos que mudanças nos ambientes 

político, econômico e natural podem ter na renda e emprego rurais apoio de 

intervenções governamentais mais acertadas no sentido de reduzir a pobreza 

nas comunidades rurais e entre os pequenos agricultores. 

 A respeito do nível de escolaridade, que a priori estaria ligado ao 

desenvolvimento social, encontramos, na sua maioria, agricultores familiares 

com o primeiro grau menor constatando a dificuldade de escolarização por 

parte da agricultura familiar, o que nos remete a afirmar a existência de um 

capital humano baixo nas áreas rurais estudadas. 

 Ver gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 - Escolaridade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Para efeito de conclusão, não pretendemos aqui fazer qualquer tipo de 

inferência em relação a correlação capital social e desenvolvimento. Apesar de 

inserir a temática na discussão teórica, nossos dados não corroboram neste 

sentido até porque não apresentamos os ingredientes de insumos econômicos 

que estão presentes e de forma diferenciada em cada área. 

 Entretanto, está mais do que provado empiricamente pelos autores aqui 

citados que não só existe esta relação como o desenvolvimento poderá ser 

capaz de expandir as liberdades humanas (SEN, 2000). É nisso que 

acreditamos. 
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Painel com imagens do Território do Sertão do São Francisco (04) 
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Capítulo 4 

A Gestão dos Recursos Hídricos 

 

4.1 Avanços legais na política das águas: a participação social 

 

Já a partir da década de 80, como se viu anteriormente, consolida-se no 

mundo a discussão de um novo modelo de desenvolvimento, que tem como 

princípio central o conceito de sustentabilidade, e é neste contexto, desta 

agenda, que o Estado Brasileiro passa a discutir e redefinir seu arcabouço 

jurídico e institucional sobre recursos hídricos, o qual se fundamenta nos 

princípios da gestão descentralizada, integrada e participativa, tendo a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestão e água como um bem 

público e econômico. 

No Brasil, a "Lei das Águas" (9.433/97), institui a água como bem público 

e prevê a gestão dos recursos hídricos de forma descentralizada e com a 

participação do poder público, dos usuários e das comunidades. 

A Lei 9.433/97 institui a Nova Política Nacional de Recursos Hídricos e 

criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos com objetivos de assegurar 

água em quantidade e qualidade para as gerações atual e futura; a utilização 

racional dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a 

prevenção e defesa, contra eventos hidrológicos, críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais (Lei 9.433/97, art., 2º).  

Nos seus fundamentos, a Lei 9.433/97, afirma que "a gestão dos 

recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 
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Poder Público, dos usuários e das comunidades". Convém, no entanto discutir 

a participação e descentralização, a partir de diversos autores que estudam as 

temáticas, buscando compreender a importância para sociedade na utilização 

destes mecanismos, no que se refere à gestão das águas. 

A legislação brasileira de recursos hídricos, redefinida a partir da lei 

n 9.433, em Janeiro de 1997 que estabelece a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e da lei n  9.984 de 17/07/2000 que cria a Agência Nacional de Água, 

prevê não apenas, de uma forma discursiva, a participação social, mas cria na 

estrutura de seu sistema institucional, canais descentralizados de participação, 

com atribuições consultivas e deliberativas de suma importância para a gestão 

dos recursos hídricos.  

Estes canais de participação institucionalizam-se através da criação dos 

Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, compostos com a 

participação de instituições que atuam em setores correlatos aos recursos 

hídricos, entidades da sociedade civil e setores usuários, que têm entre suas 

competências: 

 Reformular a própria legislação de recursos hídricos; 

 Estabelecer princípios e diretrizes para o planejamento de recursos 

hídricos; 

 Aprovar os Planos Estaduais de Recursos Hídricos; 

 Aprovar a proposta anual e plurianual de investimentos referente ao 

setor de recursos hídricos; 

 Aprovar critérios gerais para outorga de direitos de uso dos recursos 

hídricos e para a cobrança pelo seu uso; 

 Aprovar a criação de comitês de bacias hidrográficas; 
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 Atuar como instância de recursos nas decisões dos Comitês.  

Já os Comitês de Bacia Hidrográfica são organismos colegiados 

compostos por representantes dos usuários da sociedade civil organizada, do 

poder púbico municipal, estadual e federal com atuação em uma bacia 

hidrográfica e que tem entre suas competências: 

 Aprovar a proposta referente ao Plano de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica; 

 Arbitrar conflitos entre usuários, atuando como primeira instância de 

deliberação; 

 Estabelecer critérios e normas sobre a cobrança pelo uso da água, no 

âmbito da bacia hidrográfica; 

 Aprovar o plano de aplicação dos recursos arrecadados, pelo uso da água 

na bacia hidrográfica; 

 Aprovar a criação das agências de bacia, seu regime contábil, seu quadro 

dirigente e os requisitos para a constituição de seu quadro de servidores. 

 Nos últimos trinta anos, houve uma mudança significativa da forma como 

se encara a água como recurso. Esta deixou de ser vista como um dom da 

natureza dispensado e sem limites, como um recurso natural inesgotável que 

podia ser utilizado sem medida, como o ar. Ao contrário, trata-se de um recurso 

não renovável, que para a maioria, vive uma iminente crise de 

indisponibilidade, sendo um dos recursos mais importantes do século XXI. 

 No entanto, Rebouças (1997) critica, de certa forma, a pretensa crise da 

água prevista para esse século, argumentando que a crise interessa a alguns 

que pretendem transformar escassez da água em vantagens, aproveitando-se, 

sobretudo, da pobreza política da sociedade em geral. 
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 Com o agravamento dos problemas ambientais levou-se à realização da 

2ª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Eco-92), que teve como principal resultado a Agenda 21, um documento com 

quarenta capítulos no qual foi proposto um novo paradigma em relação ao 

desenvolvimento econômico. Essa nova proposta de desenvolvimento, visando 

à sustentabilidade, critica a velocidade da agressão ambiental, pois esta é 

menor que a velocidade com que a natureza consegue reagir para compensar 

esses danos. O modelo de desenvolvimento econômico da atualidade é 

baseado no consumismo exagerado que gera exaustão dos recursos naturais e 

reduz o rendimento energético do sistema produtivo. 

 Com relação à legislação existente no Brasil, à Constituição Federal, 

promulgada em 1988, em seu capítulo VI, artigo 225, referente ao meio 

ambiente, dispõe sobre as diretrizes básicas da política ambiental em todo o 

território nacional. A incorporação da visão socioambiental aparece neste 

artigo, pois as agressões praticadas contra a natureza também violam os 

direitos do cidadão.  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defende-lo e à 
coletividade o de preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (Brasil,1995).  

  

 No Brasil, na década de 1930, já havia uma preocupação com os 

recursos hídricos. Embora o Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934, 

conhecido como Código da Água, não tenha sido totalmente implantado, 

formulava princípios para o uso múltiplo da água e para a qualidade dos 

recursos hídricos. Esse código regulamentava a utilização e dispunha sobre a 

classificação dos corpos de água, dando ênfase ao aproveitamento do 
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potencial fluvial para a geração de energia elétrica, necessária à atividade 

industrial que se implantava no país.  

 No entanto, só com a aprovação da Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997, 

Lei das Águas, (ABRH, 1997), o Brasil passa a definir uma política de recursos 

hídricos. Essa lei dá as diretrizes de organização do setor de planejamento e 

gestão dos recursos hídricos, em âmbito nacional, implementando mecanismos 

que possibilitem tornar esse recurso natural disponível, em quantidade e 

qualidade, a toda sociedade brasileira. Essa Lei institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e cria o Sistema nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. No ano de 2000, cria-se a ANA (Agência Nacional de Águas), através 

da Lei Federal 9.984/00, cujo objetivo é constituir o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos.  

 A Lei nº 9433/97 destaca os princípios, os instrumentos de gestão e as 

novas organizações, introduz avanços expressivos à legislação ambiental e 

está em sintonia com muitas das propostas contidas na Agenda 21. Por 

princípio, todos os corpos de água passaram a ser de domínio público. A Lei 

9433/97 obedeceu a este princípio e proclamou outros princípios básicos: 

adoção da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento de 

planejamento; respeito aos usos múltiplos dos corpos de água; reconhecimento 

das águas como um bem finito e vulnerável; reconhecimento do valor 

econômico da água e gestão participativa e descentralizada. 

 Com relação aos instrumentos de gestão, foram definidos cinco: Plano 

Nacional de Recursos Hídricos; Outorga de Direito de Uso dos Recursos 

Hídricos; Cobrança pelo Uso da água; Enquadramento dos corpos de água em 

Classes de Uso e Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 
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 E por fim, a Lei 9433/97 também definiu novas organizações para a 

gestão compartilhada do uso da água: o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos; a Agência Nacional de Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos 

dos Estados e do Distrito Federal; Os Comitês de Bacia Hidrográfica; as 

Agências de Água e Organizações Civis de Recursos Hídricos. 

 Evidencia-se, portanto, a dimensão do espaço político de participação 

aberto à sociedade na estrutura do aparelho de Estado e a complexidade que 

significa implementar a política de gerenciamento de recursos hídricos quer 

seja no âmbito federal ou estadual.   

Assim, dado que a gestão de recursos hídricos remete às questões 

relativas à organização institucional do poder público, às relações que se 

estabelecem entre sociedade e Estado, às alianças e aos conflitos entre os 

diferentes segmentos de interesse, cabe perguntar se as transformações na 

gestão da água alcançarão governabilidade e sustentabilidade, sem que se 

proceda a transformações maiores na sociedade e no aparato do Estado. 

 

4.2 Importância da descentralização das políticas públicas e a 

participação social 

 

Neste Trabalho a participação é entendida como uma intervenção 

periódica, refletida e constante nas definições e nas decisões das políticas 

públicas. Fazendo-se isso através das entidades da sociedade civil, 

associações e movimentos populares, a partir de uma posição de autonomia 

destas formas de organização frente ao Estado. Não só se reconhece a 

capacidade da população de tomar decisões políticas e torná-las práticas 
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sociais efetivas, mas vai-se além, atribuindo ao Estado a responsabilidade de 

estimular esse tipo de participação e contribuir para o florescimento de uma 

nova cultura política (Caccia Bava ,1994). 

A institucionalização da participação representa mudanças político-

culturais que envolvem a própria prática do movimento social na sua relação 

com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

Esse propósito apresenta para a administração pública a necessidade 

de imprimir transparência às ações de governo, criar mecanismos que 

permitam o acesso da população às informações, promover iniciativas que 

estimulem a organização social e possibilite o acompanhamento, a fiscalização 

dos projetos governamentais, além de criar espaços públicos plurais de 

formulação negociação e decisão das políticas públicas. 

Em um país onde atrasos sociais e econômicos eram sempre 

associados a centralismo e autoritarismo, nada mais natural que a 

descentralização político-administrativa aparecesse como proposta inicial, 

senão por mera contraposição à prática histórica da centralização. 

Neste caso, a descentralização constituiria o primeiro passo para 

conceder mais poder a atores políticos locais antes submissos e dependentes 

do poder central. Além do mais, a descentralização facilitaria novas formas de 

participação democrática por permitir a articulação e agregação de interesses 

comunitários antes desconsiderados pelo sistema político. Assim, as propostas 

de descentralização apresentavam-se atrativas, pois insinuavam que os ideais 

democráticos seriam mais eficazmente alcançados. 

Essas propostas tornaram-se comuns nas nações em desenvolvimento, 

já que procuravam construir uma gestão pública mais democrática, pois 
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participação e descentralização implicam em redistribuição dos recursos de 

poder político. 

No Brasil contemporâneo, no final do século XX, a descentralização, os 

novos processos eleitorais e os novos dispositivos constitucionais ajudaram a 

levantar ou a reacender expectativas sobre mais e melhores serviços, o que 

pôde facilitar maiores rupturas nas estruturas políticas tradicionais e o 

surgimento de novas formas de gestão. 

Porém, o que ainda se notava era a ineficácia da administração pública 

em relação à eqüidade política, econômica e social, tendo-se aguçado para 

não só redefinir as funções de Estado, mas também contornar as instituições 

públicas existentes. Por exemplo, a proliferação de organizações não-

governamentais (ONG) e de grupos comunitários diversos contribuíram para o 

surgimento de propostas para passar à sociedade uma série de tarefas antes 

vistas como exclusivas do Estado. Desse modo, a participação comunitária 

passou a ser um dos instrumentos mais usados para garantir a influência na 

gestão de órgãos públicos e a representatividade política. 

Em contrapartida, a participação e a descentralização passaram a estar 

presentes como instrumentos privilegiados, pois a participação da comunidade 

na gestão pública passou a ser uma proposta constante para a 

descentralização democrática e efetiva no Brasil.  

Teoricamente o tema da participação converge com o debate sobre a 

descentralização que, por sua vez, tem se tornado cada vez mais fundamental 

ao processo de democratização da ação do estado e das suas práticas 

institucionalizadoras. 
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A descentralização representa em teoria, e neste trabalho, a 

possibilidade de ampliação para o exercício dos direitos dos cidadãos, a 

autonomia da gestão, a participação dos cidadãos na gestão pública e uma 

potencialização dos instrumentos adequados para o uso e a redistribuição mais 

eficientes dos recursos públicos. 

Dessa forma fortalece-se a gestão, aproximando o poder público na 

atuação de grupos comunitários, permitindo verdadeiramente o controle 

democrático que não foi alcançado pela representação partidária ou eleitoral. 

A descentralização para ser eficaz deve estar centrada no cidadão, 

aproximando-o do Estado. A simples promoção de uma divisão administrativa 

não resolve o problema. Pois ela não é uma simples escolha de modelo mais 

eficiente de se administrar a coisa pública. A questão não é apenas a máquina 

administrativa, mas essencialmente o cidadão (SILVA, 1994). 

No contexto brasileiro, o tema da participação e da integração da 

comunidade no processo de tomada de decisões vem assumindo importância 

crescente na compatibilização entre as transformações político-institucionais e 

o fortalecimento dos direitos de cidadania. 

O objetivo principal é o de concretizar de forma mais direta e cotidiana o 

contato entre os cidadãos e as instituições públicas, de forma a possibilitar que 

essas considerem os interesses e as concepções político-sociais no processo 

decisório. O que está em jogo neste processo é o estímulo à participação 

crescente da população, em geral, e dos setores mais carentes, em especial. 

O desafio é ampliar as condições de apropriação dos bens e serviços 

públicos por uma vasta parcela da população, notadamente aquela que habita 

as regiões periféricas. Entretanto, a administração pública deve estar voltada 



 

 

104 

para a implantação de canais de participação que permitam um amplo 

envolvimento de todos os grupos sociais. 

Ao se falar em participação, fica explícita a potencial ruptura com o 

Estado autoritário, ditatorial, centralizado verticalmente e suas práticas de 

clientelismo, construídos para dificultar ou desestimular e inclusive não permitir 

a participação dos cidadãos nos assuntos públicos. 

Estes limites vêm sendo crescentemente transgredidos pelos diversos e 

heterogêneos movimentos sociais e pelos novos atores políticos que desafiam 

a tutela e lutam pelos seus direitos e pela possibilidade de intervir na 

construção de novas formas de representação, organização e cooperação. 

Portanto, o elemento determinante da democratização é a participação 

de representantes da sociedade civil nos processos decisórios de governo, pois 

segundo Caccia Bava (1995), desprivatizar a ação do Estado significa 

recuperar o sentido original da res pública, significa a construção de espaços 

públicos de negociação dos interesses distintos presentes na sociedade. Ou 

seja, significa estabelecer um campo de negociação entre os diferentes setores 

sociais que disputam os recursos e as orientações das políticas públicas. 

Com isso uma questão central que devemos considerar na política das 

águas é a sua legitimidade, não só considerada pelo Estado, já que 

anteriormente, as competências eram deste, mas também a representatividade 

daquele sujeito (agricultores familiares) já que estes deverão ser os mais 

beneficiados nestes processos tendo em vista a carência que existe d’água 

para esta esfera da população. Até porque o que está em jogo não é só água 

para beber, pois esta é fundamental, mais também a água para produzir, pois 
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sem esta não será possível um desenvolvimento socioeconômico da estrutura 

familiar nem tão pouco do território rural. 

Ainda que o exercício da cidadania e a implementação de políticas 

públicas de forma participativa seja um grande desafio, as especificidades da 

nova política das águas, que está sendo concebida e implementada nos 

estados e no âmbito federal, traz em seu bojo outros aspectos facilitadores ao 

processo participativo. 

Destacam-se entre estes o caráter descentralizado de sua legislação; a 

interdisciplinaridade própria da gestão de um recurso natural tão dinâmico 

como a água e a dependência do consenso (da negociação) entre os diversos 

setores usuários e da sociedade para garantir a aplicação dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos. 
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Painel com imagens do Território do Sertão do São Francisco (05) 
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Capítulo 5 

Acesso, uso e gestão da água 

 

5.1 Resultados quantitativos 

 

Com base nos argumentos teóricos já apresentados, propõe-se o teste 

da hipótese de pesquisa: o capital social é o elemento chave para garantir o 

acesso, uso e gestão da água. Os dados para este estudo resultaram da 

aplicação direta de 387 questionários (no período de março a abril de 2009) em 

unidades domiciliares de agricultores familiares nas cidades de Juazeiro-BA e 

Petrolina-PE, tanto em áreas irrigadas como de sequeiros, no entorno dos 

perímetros irrigados. 

Sobre a relação entre capital social e acesso à água observa-se que o 

percentual de 50% do menor índice de capital social está no acesso à água 

através do carro pipa, porém 47,2% deste mesmo índice estão para o acesso 

pelo canal de irrigação (Tabela 6). Isto é, não há quase nenhuma diferença em 

se tratando deste índice em relação a estes dois modos de acesso. Em outras 

palavras, o capital social no seu menor índice não difere em relação a essas 

duas formas de acesso. 

Por outro lado, o maior índice de capital social30 (2,00) se apresenta com 

64,7% daqueles que o acesso a água se dá pelo canal de irrigação. Já os que 

tem o carro pipa como acesso, neste mesmo índice, é determinado apenas em 

17,6%; seguido de 11,8% daqueles que tem o acesso através da COMPESA. 

 Nesta relação podemos afirmar que quem tem maior índice de capital 

social possui acesso a água através do canal de irrigação. E isso é fácil de 

                                                
30 Ver página 31. 
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afirmar quando se observa os percentuais de quase todos os índices, exceto o 

menor (1,00). 

Resumindo, quanto mais capital social, maior o acesso à água através 

do canal de irrigação. Contudo, os percentuais dos índices intermediários 

relacionados àquelas famílias que tem o acesso à água através do carro pipa 

são significativos. 

Nesta relação, ainda se observa, que apesar da correlação ser baixa, a 

mesma é representativa, pois o erro amostral de 0,037 permite generalizarmos 

para outro casos. 

 

Tabela 6 - Capital social por Como se dá o acesso a água 

  Como se dá o acesso à água Total 

Capital social Canal de irrigação Carro pipa COMPESA Outros  

1,00 17 18 1 0 36 

  47,2% 50,0% 2,8% ,0% 100,0% 

1,17 30 23 1 6 60 

  50,0% 38,3% 1,7% 10,0% 100,0% 

1,33 27 24 6 1 58 

  46,6% 41,4% 10,3% 1,7% 100,0% 

1,50 26 11 10 3 50 

  52,0% 22,0% 20,0% 6,0% 100,0% 

1,67 18 11 5 1 35 

  51,4% 31,4% 14,3% 2,9% 100,0% 

1,83 13 11 8 0 32 

  40,6% 34,4% 25,0% ,0% 100,0% 

2,00 11 3 2 1 17 

  64,7% 17,6% 11,8% 5,9% 100,0% 

Total 142 101 33 12 288 

  49,3% 35,1% 11,5% 4,2% 100,0% 

Correlação 0,177 (Correlação baixa) Probabilidade de erro amostral 0,037 

Fonte: Levantamento direto 2009 
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Aquelas comunidades criadas a partir dos perímetros irrigados, é o caso 

de Maniçoba (Juazeiro) e os núcleos habitacionais do projeto Senador Nilo 

Coelho (Petrolina), o acesso da água para plantio se dá a partir dos canais de 

irrigação construído pela CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco e Parnaíba), estes são administrados pelos distritos31 

que possuem um gerente e um conselho administrativo e fiscal formados pelos 

grandes, médios e pequenos agricultores. Aqui a gerência é feita por alguém 

capaz de executar todo processo de distribuição e cobrança de água com 

recursos dos próprios agricultores, e geralmente este tem sido imposto pela 

CODEVASF. Neste caso, a água que aqui falamos trata-se daquela que vai 

diretamente para o lote (plantio). No entanto, a água do domicílio, este quando 

situado nos núcleos habitacionais32, no caso do projeto Senador Nilo Coelho, é 

puxada do canal de irrigação para uma grande caixa d’água na comunidade e 

distribuído para as residências.  

Entretanto a água não é tratada, fazendo com que os agricultores não só 

divida a fatura dos recursos hídricos, como consuma água para beber 

utilizando-se de hipoclorito de sódio, para tentar garantir algum tipo de 

tratamento da água que bebem. Aqui, a associação de moradores dos núcleos 

                                                
31

 Os Distritos de Irrigação são organizações que têm como objetivo o fornecimento de água e 
a manutenção da infra-estrutura de irrigação. É obrigatória a participação de todos os usuários 
da água do projeto, ou seja, a adesão ao distrito é compulsória. O conceito de Distrito de 
Irrigação sustenta-se na idéia de que a iniciativa privada é mais eficiente que o setor público 
para administrar projetos de produção agrícola. Parte também do pressuposto de que os 
próprios produtores rurais (pequenos produtores e empresários), detentores de lotes irrigados, 
são os principais interessados no sucesso do projeto. Elas são entidades civis, de direito 
privado, com administração e patrimônio próprios, criados com a finalidade de administrar, 
operar e manter a infra-estrutura de irrigação de uso comum. Os Conselhos não possuem 
função executiva, cabendo-lhes definir as diretrizes e prioridades para o Distrito. São 
organizados a partir de uma assembléia geral dos produtores, que elegem um conselho de 
administração e um conselho fiscal. A estrutura operacional executiva do Distrito é de caráter 
profissional, sendo responsável para exercer essas funções um gerente executivo, contratado 
pelo Distrito, escolhido através de análise curricular realizada com o apoio da CODEVASF. 
 
32 A distância dos núcleos habitacionais em relação à área urbana de Petrolina varia: NH9 (10 Km, 

aproximadamente), NH7 (15 Km, aproximadamente), NH6 (10 Km, aproximadamente). 
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habitacionais é quem cobra dos agricultores o consumo da água de forma igual 

aos domicílios e repassam o dinheiro a CODEVASF.  

O gráfico 2 retrata o percentual total dos agricultores que consomem 

água tratada e não tratada. 

Gráfico 2 – Água tratada 
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No caso de Maniçoba (aproximadamente 40 Km da área urbana de 

Juazeiro) a água da vila é tratada pela empresa municipal de Juazeiro (SAAE) 

que distribui e cobra dos domicílios registrados pelos hidrômetros. Ainda neste 

caso, o fornecimento não tem se dado de forma a contento dos agricultores, 

que reclamam bastante deste fornecimento. 

 A respeito das áreas de sequeiro encontramos na cidade de Petrolina 

duas realidades: uma na localidade de Pau Ferro (55 Km, da área urbana de 

Petrolina), onde as plantações e os bichos dependem da chuva, e a produção 

por parte dos agricultores tem servido para o autoconsumo das famílias. Já a 

água de beber tem sido canalizada pela empresa pernambucana de 

abastecimento de água (COMPESA), isso na vila.  

 Nos roçados, curiosamente, alguns também conseguem receber água 

encanada, conseguido a partir do clientelismo político, mas só utilizam para 

beber e às vezes dão para os bichos, nos períodos de seca. Esta água tem 
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sido acumulada na cisterna33 que quase todos os domicílios possuem quando 

estes se encontram nos roçados.  

 Porém em outra comunidade chamada de Icozeiro (60 Km, 

aproximadamente, da área urbana de Petrolina), próxima ao projeto de 

irrigação, conhecido como Pontal, que está sendo criado através da parceria 

público e privado (PPP); os agricultores familiares vivem com a água da chuva 

para agricultura e pecuária de subsistência e a água de beber é tirada da 

cisterna quando esta é cheia pelo carro pipa do programa governamental junto 

ao Exército Brasileiro/Prefeitura ou comprado ao preço de 25,00 reais. O que 

nos chama a atenção nesta localidade, é que, independente de comprada ou 

recebida pelo programa governamental, a água é bruta, pois é retirada nos dois 

casos do próprio canal de irrigação que passa quase sempre ao lado ou dentro 

dos seus roçados. Aqui, mais uma vez, a única forma de tratamento é o 

hipoclorito de sódio.  

 

Fotografia 4 – Casa de agricultor na área de sequeiro, ao fundo canal de irrigação 

 

 

                                                
33 Construída pela ASA, através do programa P1MC. 
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No caso da comunidade do Salitre, 25 Km de distância da área urbana 

de Juazeiro, nas localidades de: Capim Raiz, Campos dos Cavalo, Bebida e 

Recanto; a água do plantio é tanto da chuva como do rio Salitre. Este não mais 

perene, porém recebe água do projeto de irrigação em construção conhecido 

como Salitrão (abrange outras comunidades do Salitre) onde através de um 

canal a água é bombeada e despejada no rio, pela CODEVASF.  

Os agricultores, desta comunidade, através de uma associação pagam a 

água de acordo com hectare plantado. A própria associação, com dois 

funcionários, faz a fiscalização e cobra, dos agricultores, a água consumida. 

Porém esta água bombeada não consegue encher totalmente o rio fazendo 

com que áreas próximas (como a localidade do Recanto) permaneçam sem a 

água e conseqüentemente diminuindo a arrecadação da associação.  

Falando da água de beber, nesta comunidade (Salitre), esta é captada e 

armazenada nas cisternas que na maioria das vezes tem que ser abastecida 

pelos carros pipas, através do programa de emergência do governo Federal, 

através do Ministério da Integração Nacional, junto com o Exército, com 

parceria das Prefeituras, ou através da compra direta aos “pipeiros”. Aqui a 

água quase sempre é vinda da área urbana das cidades de Juazeiro ou 

Sobradinho na condição de tratada.  

Uma observação feita durante a pesquisa em relação à cisterna nesta 

localidade, percebemos poucos agricultores preservando aquele tipo de ligação 

de canos que possibilita a água da chuva cair nos telhados e canalizar para a 

cisterna. Aparentemente, eles não estavam esperando chuva e/ou 

provavelmente deixam assim para manutenção e limpeza da tubulação e 

telhados. 
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De modo geral, o armazenamento de água nas cisternas (39%) está 

presente nas áreas de sequeiro, tanto em Juazeiro quanto em Petrolina, 

conforme gráfico 3. Entretanto, 34% possuem caixa d’água para acumulação e 

preservação da água, principalmente nas vilas dos projetos irrigados. 

 

Gráfico 3 – Armazenamento d’água 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Ao perguntar se a água que eles têm acesso atende a todas as 

necessidades, 72% afirmam que “sim” (Tabela 7). Aqui é importante observar 

que mesmo a área de sequeiro, especialmente na região de Pau Ferro, eles 

acabam respondendo “sim”, pois nesta comunidade a água é tratada pela 

COMPESA e não leva em consideração a água que falta para agricultura, já 

que nas suas representações esta sempre dependerá das chuvas. 

Tabela 7- Atende a toda necessidade 

  Freqüência Percentual Percentual 

cumulativo 

Valid sim 277 72,1 72,1 

não 107 27,9 100,0 

Total 384 100,0  

Missing 98 2   

System 1   

Total 3   

Total 387   

              Fonte: Levantamento direto 2009 

 
Como se dá o armazenamento d'água
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Como a maioria das entrevistas, foi realizada no domicílio, encontramos 

mais mulheres em casa, dando um maior significado às unidades domésticas. 

No entanto, é importante afirmar o que nos interessava era a agricultura 

familiar. Com isso, as entrevistas poderiam ser realizadas com membros da 

família acima de 18 anos. No gráfico 4, a respeito do percentual feminino, 

(58%) superam o percentual masculino. 

 

Gráfico 4 – Sexo dos entrevistados 

sexo dos entrevistados

42%

58%

masculino

feminino

 

 

No que se refere ao uso da água, foram unânimes em dizer que utilizam 

para o auto consumo (beber, banho,etc.) e nos afazeres domésticos (cozinhar, 

lavar roupas, etc.), além da água utilizada para plantio e para os animais. 

 É importante salientar que o total de questionários aplicados foram 387, 

contudo, 88 famílias entrevistadas não se relacionam com nenhum grupo ou 

entidade. Portanto, a relação entre o índice de capital social criado por nós 

correlacionado com qualquer variável só considerou 288 casos. No entanto 

este valor poderá ser menor a depender da variável dependente.  

Em relação ao uso da água (ver tabela 8), observou-se que o capital 

social no menor índice (41,7%) se apresenta naquelas famílias onde o uso da 

água é usada para tudo, exceto para a agricultura - certamente incluem-se aqui 
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aquelas famílias cujo acesso à água se dá através do carro pipa ou 

COMPESA, pois nestes os agricultores jamais utilizaram água para agricultura, 

a não ser da própria chuva; acompanhado de 33,3%, neste mesmo índice, 

daqueles que usam a água para todas as formas (doméstico, produção, 

animais, etc.). 

 

 Tabela 8- Capital social por em que se usa a água 

 

 

Capital social uso 

humano 

doméstico Agricultura todos, exceto 

agricultura 

todos, 

exceto 

animai

s 

todos, 

exceto 

para beber 

todos Total 

1,00 0 0 5 15 0 4 12 36 

  ,0% ,0% 13,9% 41,7% ,0% 11,1% 33,3% 100,0% 

1,17 2 1 1 13 0 3 40 60 

  3,3% 1,7% 1,7% 21,7% ,0% 5,0% 66,7% 100,0% 

1,33 0 0 4 21 0 1 32 58 

  ,0% ,0% 6,9% 36,2% ,0% 1,7% 55,2% 100,0% 

1,50 0 0 1 17 2 5 25 50 

  ,0% ,0% 2,0% 34,0% 4,0% 10,0% 50,0% 100,0% 

1,67 0 0 0 11 0 7 17 35 

  ,0% ,0% ,0% 31,4% ,0% 20,0% 48,6% 100,0% 

1,83 0 1 0 18 0 1 12 32 

  ,0% 3,1% ,0% 56,3% ,0% 3,1% 37,5% 100,0% 

2,00 0 1 1 3 0 2 10 17 

  ,0% 5,9% 5,9% 17,6% ,0% 11,8% 58,8% 100,0% 

Total 2 3 12 98 2 23 148 288 

  ,7% 1,0% 4,2% 34,0% ,7% 8,0% 51,4

% 

100,0% 

Correlação 0,195 (correlação baixa) Probabilidade de erro amostral 0,002 

Fonte: Levantamento direto 2009 
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Na medida em que aumenta o índice de capital social (Tabela 8), este 

tem impacto naquelas famílias que usam a água para todos os tipos de uso. 

Isso só se modifica no índice (1,83), onde novamente aqueles que usam água 

para tudo, exceto agricultura (56,3%), supera a categoria de todos os usos 

(37,5%). 

No entanto quando cruzamos capital social com o uso da água, tendo 

como controle as áreas nos perímetros e fora dos perímetros (Tabela 9), 

observou que aquelas famílias que se encontram fora do perímetro irrigado 

tendem a se beneficiar em termos de capital social, isto na categoria daqueles 

que usam a água para todas as necessidades, exceto para agricultura, pois o 

que vai diferenciar daqueles que usam para todos os tipos é esta fora do 

perímetro irrigado (área de sequeiro). 

Tabela 9 – Capital social por em que se usa a água, controlada pela área 
 

 Área Índice 

de 

capital 

social u
so

 h
u

m
a

n
o
 

d
o

m
é
st

ic
o
 

A
g

r
ic

u
lt

u
r
a
 

to
d

o
s,

 e
x

ce
to

 

a
g

r
ic

u
lt

u
r
a
 

to
d

o
s,

 e
x

ce
to

 

a
n

im
a

is
 

to
d

o
s,

 e
x

ce
to

 

p
a

r
a

 b
e
b

e
r 

to
d

o
s 

Total 

perímetro 

irrigado 

1,00   0 5 0 0 4 7 16 

      ,0% 31,3% ,0% ,0% 25,0% 43,8% 100,0

% 

  1,17   0 1 0 0 3 25 29 

      ,0% 3,4% ,0% ,0% 10,3% 86,2% 100,0

% 

  1,33   0 4 0 0 1 22 27 

      ,0% 14,8% ,0% ,0% 3,7% 81,5% 100,0

% 

  1,50   0 1 0 2 5 18 26 

      ,0% 3,8% ,0% 7,7% 19,2% 69,2% 100,0

% 

  1,67   0 0 1 0 7 10 18 

      ,0% ,0% 5,6% ,0% 38,9% 55,6% 100,0
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% 

  1,83   1 0 0 0 1 11 13 

      7,7% ,0% ,0% ,0% 7,7% 84,6% 100,0

% 

  2,00   1 1 0 0 2 7 11 

      9,1% 9,1% ,0% ,0% 18,2% 63,6% 100,0

% 

  Total   2 12 1 2 23 100 140 

      1,4% 8,6% ,7% 1,4% 16,4% 71,4% 100,0

% 

Correlação 0,293 (correlação 

baixa) 

Probabilidade de erro amostral ,004 

fora de 

perímetro 

irrigado 

1,00 0 0   15     5 20 

    ,0% ,0%   75,0%     25,0% 100,0

% 

  1,17 2 1   13     15 31 

    6,5% 3,2%   41,9%     48,4% 100,0

% 

  1,33 0 0   21     10 31 

    ,0% ,0%   67,7%     32,3% 100,0

% 

  1,50 0 0   17     7 24 

    ,0% ,0%   70,8%     29,2% 100,0

% 

  1,67 0 0   10     7 17 

    ,0% ,0%   58,8%     41,2% 100,0

% 

  1,83 0 0   18     1 19 

    ,0% ,0%   94,7%     5,3% 100,0

% 

  2,00 0 0   3     3 6 

    ,0% ,0%   50,0%     50,0% 100,0

% 

  Total 2 1   97     48 148 

    1,4% ,7%   65,5%     32,4% 100,0

% 

Correlação 0,215 Probabilidade de erro amostral 0,116 

Fonte: Levantamento direto 2009 
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Ainda na tabela anterior, o fato da correlação diminuir na comparação 

das duas áreas, provavelmente está relacionado ao fato da área de sequeiro 

(fora do perímetro irrigado) não se usar água captada na cisterna ou trazida 

pelo carro pipa nas lavouras. Estas são molhadas pela chuva. Além disso, não 

houve correlação nos itens: todos, exceto animais e todos exceto para beber. 

No primeiro o raciocínio é o mesmo, onde a água da cisterna não seria para os 

animais, no segundo não apresentaram casos, talvez pelo fato de: a) os itens 

considerados no índice de capital social não considerar os casos “todos, exceto 

para beber” e ou b) não ter existido casos neste item na área de sequeiro, visto 

que questões subjetivas na codificação não ter possibilitados agrupamentos 

considerados. Isto necessitaria de uma recodificação na variável uso da água.    

Naturalmente, não é por acaso que o uso da água bruta nos projetos 

irrigados se dá também para o consumo humano. Isto é, 54,7% dos que não 

têm água tratada estão dentro dos perímetros irrigados e 82,1% dos que têm 

água tratada estão fora dos perímetros irrigados (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Água tratada por área 

  Água tratada Total 

  Tem Não tem 

Área perímetro irrigado 10 181 191 

17,9% 54,7% 49,4% 

fora de perímetro irrigado 46 150 196 

82,1% 45,3% 50,6% 

Total 56 331 387 

100,0% 100,0% 100,0% 
          Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 Contudo podemos concluir, que quanto maior o capital social maior o 

uso da água para todas as necessidades do agricultor familiar. 
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 Ao fazer a correlação do índice de capital social com a gestão da água 

pela comunidade (Tabela 11) de imediato observa-se que quando a gestão da 

água é feita pela comunidade os três menores índices de capital social 

possuem percentuais expressivos: 80%, 62,7%, 53,7%, respectivamente. 

Entretanto, do índice 1,50 a 1,83, encontramos o inverso, isto é, onde não há 

gestão da água pela comunidade, têm-se percentuais maiores nestes índices. 

Já no maior índice (2,00) encontramos 64,7% deste impactando naqueles em 

que a gestão da água se dá pela comunidade. Ver tabela abaixo: 

 

Tabela 11 - Capital social pela Gestão da água pela comunidade 

 

Capital social Gestão da água pela comunidade Total 

Não Sim  

1,00 7 28 35 

  20,0% 80,0% 100,0% 

1,17 22 37 59 

  37,3% 62,7% 100,0% 

1,33 25 29 54 

  46,3% 53,7% 100,0% 

1,50 30 17 47 

  63,8% 36,2% 100,0% 

1,67 20 13 33 

  60,6% 39,4% 100,0% 

1,83 15 14 29 

  51,7% 48,3% 100,0% 

2,00 6 11 17 

  35,3% 64,7% 100,0% 

Total 125 149 274 

  45,6% 54,4% 100,0% 

Correlação 0,279 (Correlação baixa) Probabilidade de erro 0,002 

Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 Nesta tabela (11) existe uma tendência de linearidade na correlação de 

maneira que apesar das categorias intermediarias do capital social, apontarem 
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para percentuais maiores nas comunidades que a gestão da água não 

acontece, isso não contraria nossa hipótese. Pois além de existir um percentual 

maior daqueles que disseram que a comunidade faz a gestão da água; tanto 

nos índices menores quanto o maior determina uma aceitação da nossa 

hipótese. 

 Entretanto quando utilizamos o controle das áreas, nesta relação, ver 

tabela 12, temos nas áreas irrigadas os maiores percentuais quase sempre 

naqueles que afirmaram existir gestão da água pela comunidade, inclusive o 

maior índice de capital social (2,00), 81,8% destes reafirmaram a gestão da 

água pela comunidade. Isso também vai acontecer com aqueles que estão fora 

do perímetro nos três menores índices de capital social (percentuais maiores). 

Aqui mais uma vez nossa hipótese é acertada. 

 

Tabela 12 - Capital social pela gestão da água e por área 

Área   Gestão da água pela 

comunidade 

Total 

  Índice de capital social Não Sim  

perímetro irrigado 1,00 5 11 16 

    31,3% 68,8% 100,0% 

  1,17 10 18 28 

    35,7% 64,3% 100,0% 

  1,33 11 14 25 

    44,0% 56,0% 100,0% 

  1,50 13 11 24 

    54,2% 45,8% 100,0% 

  1,67 8 9 17 

    47,1% 52,9% 100,0% 

  1,83 4 7 11 

    36,4% 63,6% 100,0% 

  2,00 2 9 11 

    18,2% 81,8% 100,0% 

  Total 53 79 132 
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    40,2% 59,8% 100,0% 

Correlação 0,204 (correlação baixa) Probabilidade de erro amostral 0,483 

fora de perímetro 

irrigado 

1,00 2 17 19 

    10,5% 89,5% 100,0% 

  1,17 12 19 31 

    38,7% 61,3% 100,0% 

  1,33 14 15 29 

    48,3% 51,7% 100,0% 

  1,50 17 6 23 

    73,9% 26,1% 100,0% 

  1,67 12 4 16 

    75,0% 25,0% 100,0% 

  1,83 11 7 18 

    61,1% 38,9% 100,0% 

  2,00 4 2 6 

    66,7% 33,3% 100,0% 

  Total 72 70 142 

    50,7% 49,3% 100,0% 

Correlação 0,413 (correlação moderada) Probabilidade de erro amostral 0,000 

Fonte: Levantamento direto 2009 

 

Porém, do índice 1,50 a 2,00 (Tabela 12) os percentuais destes superam 

na categoria que disseram não haver gestão da água pela comunidade, isso 

fora do perímetro irrigado. Isso possivelmente se deva pelo fato do agricultor 

das áreas de sequeiro não ter clareza da capacidade ou de interferência das 

organizações que o representam na política de gestão da água em suas 

localidades. 

 É importante salientar aqui a correlação significativa (moderada) entre as 

variáveis e a probabilidade de erro amostral de zero, na área fora do perímetro 

irrigado. 

 Contudo, concluímos que o capital social determina a gestão da água 

pela comunidade nas áreas irrigadas, porém os percentuais nos maiores 
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índices de capital social apontam para uma inexistência de gestão das águas 

pela comunidade, fora dos perímetros irrigados. 

 Com relação aos grupos e redes que estes agricultores participam, é 

possível perceber uma diferença muito pequena entre os que responderam 

participar de grupos religiosos com os associativos. No entanto essas 

entidades possuem perfis diferentes e possivelmente alianças diferentes; não 

impossibilitando a condição de lutar ou até mesmo o papel reivindicatório em 

relação à água.  

 Além disso, 88 famílias não participam de grupo algum. Isso vem refletir 

a um baixo grau de participação nas entidades representativas da comunidade. 

 

Gráfico 5 - Tipos de Grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando perguntado se o grupo ajuda o domicílio a ter acesso a algum 

serviço (Tabela 13), observamos que 66,2% afirmaram que “não” e 33,8% 

“sim”. Destacamos aqui os 88 casos que não participam de grupo algum, o que 

diminui ainda mais na nossa amostra a cooperação por parte do grupo. 
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Tabela 13 -Ajuda do grupo ao seu domicílio 
 

  
Freqüencia  Percentual 

Válidos Sim 100 33,8 

Não 196 66,2 

Total 296 100,0 

Missing 98 3 
 

99 88 
 

Total 91 
 

Total 387 
 

Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 

 A respeito da confiança nas pessoas (Tabela 14) e solidariedade da 

comunidade (Tabela 15) as tabelas abaixo demonstram o cuidado que deve se 

ter em relação às pessoas. 

 

Tabela 14 - Confiança nas Pessoas 
 

  Frequencia Percen

tual 

Válidos Sim 46 11,9 

Não 340 88,1 

Total 386 100,0 

Missing 98 1  

Total 387  

 Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 

Já a solidariedade, 52,2% concordam, que a maioria das pessoas está 

disposta em ajudar caso precise, enquanto 20,2% discordam desta 

possibilidade de ajuda e 27,6% nem concorda nem discorda. 
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Tabela 15 - A maioria das pessoas ajudam se precisar 

 
 

Frequencia Percentual 

concorda 202 52,2 

nem concorda, nem 

discorda 

107 27,6 

discorda 78 20,2 

Total 387 100,0 

Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 

 Ao analisarmos a confiança dos entrevistados nos governos (municipal, 

estadual e federal) por área, encontramos a nível municipal (Tabela 16) 61,3% 

e 55,7% dos que confiam muito e confiam pouco, respectivamente, estão 

localizados nas áreas de sequeiro e 58,9% dos que não confiam estão nas 

áreas irrigadas.  

 É evidente que a relação da municipalidade com as áreas de sequeiro é 

maior, principalmente em relação aos carros pipas e à assistência social, pois, 

as áreas irrigadas, a presença do Governo Federal através da CODEVASF 

certamente proporciona uma maior providência, principalmente em relação à 

água.  

 

Tabela 16 - Confiança no Governo municipal pela área 

 

  Confiança no governo municipal Total 

  confia muito confia pouco nem muito, 

nem pouco 

não confia  

Área perímetro irrigado 24 51 63 53 191 

    38,7% 44,3% 52,5% 58,9% 49,4% 

  fora de perímetro irrigado 38 64 57 37 196 

    61,3% 55,7% 47,5% 41,1% 50,6% 

Total 62 115 120 90 387 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Correlação 0,141 Probabilidade de erro (p) 0,052 

 Fonte: Levantamento direto 2009 
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 O mesmo acontece com a confiança dos entrevistados ao governo dos 

Estados (Tabela 17); 65,5% e 56,3%, respectivamente, estão nas áreas fora 

dos perímetros de irrigação e 58,0% dos que nem muito, nem pouco confiam 

estão nas áreas irrigadas. 

  Mais uma vez o raciocínio é o mesmo anterior, pois os Estados também 

têm uma grande preocupação com as políticas hídricas nas áreas de sequeiros 

na preocupação de amenizar a carência de água nestas regiões, no entanto é 

preciso também deixar claro que os interesses recaem em uma disputa pelos 

benefícios diversos que terão os governantes que estão no poder.  

 É claro que os governos estaduais estão de olho na produção trazidas 

pela agricultura irrigada no Vale do São Francisco, pois esta proporciona 

divisas e empregos para contabilidades dos Estados. Mas como o governo 

Federal se faz mais presente nos perímetros, isso deverá credencia-lhe a uma 

maior confiança. 

 

Tabela 17 - Confiança no Governo estadual pela área 

 

  Confiança no governo estadual Total 

  confia muito confia pouco nem muito, 

nem pouco 

não confia  

Área perímetro irrigado 19 49 80 43 191 

    34,5% 43,8% 58,0% 52,4% 49,4% 

  fora de perímetro irrigado 36 63 58 39 196 

    65,5% 56,3% 42,0% 47,6% 50,6% 

Total 55 112 138 82 387 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Correlação 0,166 Probabilidade de erro (p) 0,014 

Fonte: Levantamento direto 2009 
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Tabela 18 - Confiança no Governo federal pela área 

 

  Confiança no governo federal Total 

  confia muito confia pouco nem muito, 

nem pouco 

não confia  

Área perímetro irrigado 75 42 53 21 191 

    46,0% 46,7% 58,9% 47,7% 49,4% 

  fora de perímetro irrigado 88 48 37 23 196 

    54,0% 53,3% 41,1% 52,3% 50,6% 

Total 163 90 90 44 387 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Correlação 0,106 Probabilidade de erro (p) 0,230 

Fonte: Levantamento direto 2009 

  

 

 Observa-se na tabela 18, que o percentual dos que confiam muito no 

governo Federal aumenta nos perímetros irrigados (46,0%), como também os 

que confiam pouco dentro das áreas de irrigação (46,7%) sofre um aumento, 

isso se justifica com a nossa fala anterior. 

 No que se refere à ação coletiva e cooperação (Tabela 19); 90% dos 

entrevistados demonstram que contribuiriam com seu tempo para um projeto 

da comunidade, mesmo se o projeto não lhe beneficia-se. Isso se deve pela 

compreensão de que mesmo não se beneficiando diretamente mais seus 

familiares poderão ser. Aqui o que move a ação é certamente a certeza de um 

bem comum.   

 

Tabela 19 -Tempo para projeto da comunidade 

 
 

Frequencia Percentual 

sim 349 90,2 

não 38 9,8 

Total 387 100,0 

   Fonte: Levantamento direto 2009 

 



 

 

127 

 Contraditoriamente, ao perguntar se o seu domicilio participou de 

alguma atividade comunitária nos últimos 12 meses (Tabela 20), para realizar 

algum trabalho em benefício da comunidade; 43% responderam que “sim” e 

57% disseram “não”. A diferença aqui não é muita, porém acreditamos que é 

preciso uma organização maior por parte da comunidade para incentivar um 

trabalho de ação coletiva. Já que sem a compreensão clara dos objetivos os 

familiares nos seus domicílios não conseguem serem incentivados por 

processos comunitários. 

 

Tabela 20 - Cooperação do domicílio com a comunidade 

 

  Frequencia Percentual 

Válidos Sim 166 43,0 

Não 220 57,0 

Total 386 100,0 

Missing 99 1  

Total 387  

 Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 No entanto, ao perguntar da probabilidade das pessoas cooperarem 

caso houvesse um problema no abastecimento de água da comunidade 

(Tabela 21), 71% acham muito provável, 18% pouco provável, enquanto que 

4,7% improvável. Aqui não estão em jogo os lotes de terra das regiões 

irrigadas nem os hectares dos roçados nas áreas de sequeiros, pois no 

primeiro se há falta de água é pelo fato de algum problema de canalização da 

água do canal ou aquele lote não está recebendo água devido corte no seu 

fornecimento. No segundo caso a falta de água existe devido à falta de chuvas 

ou no caso do Salitre, que recebe um bombeamento da CODEVASF para o rio 
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Salitre, motivo poderá ter sido falta de pagamento da água pela associação ou 

problemas técnicos da própria empresa. 

 

Tabela 21 -Probabilidade de cooperação da falta d’água na comunidade 

 

  Frequencia  Percentual 

Válidos muito provável 271 71,1 

pouco provável 72 18,9 

nem provável, nem 

improvável 

20 5,2 

Improvável 18 4,7 

Total 381 100,0 

Missing 97 1  

98 5  

Total 6  

Total 387  

 Fonte: Levantamento direto 2009 

  

Paradoxalmente, quando cruzamos capital social com a probabilidade de 

cooperação na falta de água na comunidade (Tabela 22), temos na categoria 

muito provável, em relação à cooperação, percentuais expressivos em quase 

todos os índices de capital social; porém no maior índice (2,00) a categoria 

pouco provável se apresenta com 42,9%; se somarmos com as categorias nem 

provável, nem improvável (14,3%) e improvável (7,1%), ainda neste mesmo 

índice obteremos 64,3% contrapondo aos 35,7% que afirmaram uma provável 

cooperação na falta de água da comunidade. 

Aqui podemos observar que capital social, neste maior índice, não é 

suficiente para permitir a cooperação da comunidade ou de pessoas em uma 

possível falta de água. Aqui é importante dizer que haveria necessidade de 

uma recodificação nos itens de cooperação já que eles ficaram muito 

subdivididos dificultando assim a analise.  
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Tabela 22 - Capital social pela probabilidade de cooperação na falta d’água 

 

  Probabilidade de cooperação da falta d'água Total 

  muito 

provável 

Pouco 

provável 

nem provável, 

nem 

improvável 

improvável  

Índice de 

capital 

social  

1,00 32 3 0 1 36 

    88,9% 8,3% ,0% 2,8% 100,0% 

  1,17 47 12 0 1 60 

    78,3% 20,0% ,0% 1,7% 100,0% 

  1,33 46 9 1 1 57 

    80,7% 15,8% 1,8% 1,8% 100,0% 

  1,50 34 11 2 3 50 

    68,0% 22,0% 4,0% 6,0% 100,0% 

  1,67 21 5 4 4 34 

    61,8% 14,7% 11,8% 11,8% 100,0% 

  1,83 22 6 4 0 32 

    68,8% 18,8% 12,5% ,0% 100,0% 

  2,00 5 6 2 1 14 

    35,7% 42,9% 14,3% 7,1% 100,0% 

Total 207 52 13 11 283 

  73,1% 18,4% 4,6% 3,9% 100,0% 

Correlação 0,283 Probabilidade de erro (p) 0,003 

Fonte: Levantamento direto 2009 

 

  

Ao perguntar a respeito das reivindicações feita pela comunidade 

(Tabela 23) nos último 12 meses e entregue conjuntamente a membros do 

governo ou a lideranças políticas pedindo algo para comunidade, observou-se 

que, segundo os entrevistados, 44% disseram que nunca, 12% afirmaram que 

aconteceu uma vez, 32% falaram em algumas vezes (consideramos maior que 

1 vez e menor que 5 vezes), e acima de 5 (cinco) vezes, muitas vezes (12%).  
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Tabela 23 - Número de reivindicações  

 

  Frequencia Percentual 

Válidos nunca 164 44,4 

uma vez 43 11,7 

algumas vezes 119 32,2 

muitas vezes 43 11,7 

Total 369 100,0 

Missing 97 15  

98 3  

Total 18  

Total 387  

                                      Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 

Isso vem demonstrar uma apatia do poder reivindicatório das 

comunidades, tornando-lhes desprovidos do atendimento de políticas que os 

beneficia-se. 

Já a respeito do voto nas últimas eleições vemos que somente 5,4% dos 

agricultores familiares não votaram. O que demonstra uma boa cidadania 

eleitoral. Porém não vem contribuir de forma concreta com um controle social 

de forma significativa dos agricultores familiares. 

 

Tabela 24 - Voto na última eleição 
 

 
Frequencia Percentual 

sim 366 94,6 

não 21 5,4 

Total 387 100,0 

Fonte: Levantamento direto 2009 

 

 Existe por parte dos entrevistados toda uma representação a respeito da 

importância e significado da água, que é demonstrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 6 - Significado de ter água 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, isso não o faz tão importante a ponto do poder 

reivindicatório já sinalizado anteriormente e nem aparentemente contribui para 

uma organização social forte dentro das comunidades capaz de garantir água 

de qualidade para todos. 

Para efeito de conclusão deste item, elegemos nossa variável 

independente (capital social) e criamos um índice a partir dos nossos 

indicadores. De forma que cruzamos este com várias variáveis, inclusive com 

aquelas que elegemos como dependente (acesso, uso e gestão), determinando 

assim o grau de correlação e de significância (ver quadro 4): 

 

Quadro 4- Resultados das correlações 

Variáveis Correlação Probabilidade de erro 
amostral 

capital social x acesso 0,177(baixa) 0,037 

capital social x uso 0,195 ( baixa) 0,002 

capital social x gestão 0,279 ( baixa) 0,002 

 

No entanto, as correlações da variável independente com as dependente 

sendo controladas pela área, observamos (ver quadro 5) que as correlações 

foram baixa, exceto a relação capital social x gestão, que foi moderada. 
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Todavia o grau de significância não permite generalização nas relações entre 

capital social x gestão (perímetro irrigado), nem capital social x uso (fora do 

perímetro irrigado) estes superam a 5% (erro amostral). Já a relação entre 

capital social e acesso (dentro do perímetro irrigado) este nem aparece, por 

não haver correlação, pois todos os casos se encontram na categoria de canal 

de irrigação. 

Quadro  5 – Resultado das correlações por área 

Área Variáveis Correlação Probabilidade 

de erro 

amostral 

Perímetro irrigado capital social x uso 0,293 ( baixa) 0,004 

 capital social x 

gestão 

0,204 ( baixa) 0,483 

 Capital social x 

acesso 

0,306 (baixa) 0,011 

Fora do perímetro irrigado Capital social x uso 0,215 ( baixa) 0,116 

 Capital social x 

gestão 

0,413 ( moderada) 0,000 

 

 

5.2 Resultados qualitativos: o discurso dos Atores no processo de 

construção das políticas hídricas. 

 Neste item, privilegiamos a linguagem dos atores entrevistados. 

Utilizamos um gravador para registrar as falas das cinco entrevistas feitas 

durante a pesquisa de campo, a partir de um roteiro pré elaborado; no entanto 

os entrevistados eram livres para falar a respeito dos assuntos abordados. 
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 Seguiremos a nossa apresentação partindo da seqüencia dos nossos 

roteiros, visto que poderemos comparar os diversos discursos mesmo sendo 

atores que poderão representar fóruns diferentes. 

 É importante esclarecer, que não temos pretensão de generalizar os 

discursos aqui proferidos, mas sim tentar compreender as representações 

sociais dos atores, tendo em vista que a linguagem, como produto de uma 

coletividade, reproduz uma visão de mundo, produto das relações que se 

desenvolveram a partir do trabalho produtivo para sobrevivência do grupo 

social (LANE e CODO, 1991). 

 No que se refere ao acesso à água nas áreas que estes atores 

representam, ficou evidente que os três representantes, dois do Comitê da 

Bacia do São Francisco e um do Território rural do Sertão do São Francisco de 

Pernambuco, evidenciaram a participação destes nas suas localidades. Um 

trazendo a questão dos perímetros irrigados, pois este representa a temática 

da agricultura dentro do comitê, ressaltou a importância dos distritos criados 

pela CODEVASF na estruturação dos perímetros; o outro representante dos 

usuários, também no comitê, trouxe a importância da sua comunidade ser 

abastecida pelo Serviço de Água e Esgoto do município (SAAE).  

 Já aquele que representa os agricultores familiares dentro do fórum 

territorial, este membro do sindicato dos trabalhadores rurais contribui para 

enaltecer a política de construção das cisternas, através do P1MC via ASA com 

parceria do governo federal. Isto é, este respondeu que o acesso se dá através 

dos carros pipas, porém a estrutura de captação de água das chuvas criada a 

partir das cisternas proporciona diminuir a carência da água de beber.   
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 Perguntados sobre o uso da água nas suas comunidades, novamente 

as questões da pesquisa quantitativa realizadas com os próprios agricultores 

familiares vieram a coincidir. A irrigação como promotora de desenvolvimento, 

sendo considerada por este ator; ressaltando ainda a falta de água tratada nos 

núcleos habitacionais dos projetos irrigados de Pernambuco. Já o uso da água 

para utilização doméstica, foi mencionado pelo representante dos usuários no 

comitê, e também do uso da água para beber, cozinhar e animais, declarado 

pelo representante do fórum territorial. 

 Na questão do atendimento às necessidades estas ficaram claras, 

porém houve uma oposição dos discursos do representante da área de 

sequeiro (fórum territorial) com o representante da área irrigada (comitê). Este 

deixou claro que atende às necessidades inclusive para uso humano, apesar 

da falta de tratamento desta água, no entanto se preocupa com os diversos 

desvios que se tem feito antes da água chegar aos projetos irrigados. O outro 

representante das áreas de sequeiro disse que existe ainda a necessidade de 

políticas de captação de água (reservatórios), para atender à demanda. E 

deixou claro que ainda não atende a todas as necessidades dos agricultores 

familiares, “pois os ribeirinhos próximos ao rio ainda passam sede”. 

 Sobre as instituições presentes nas suas áreas para garantir água 

suficiente, ficou evidente a intervenção tanto da CODEVASF como das ONG’s 

através da ASA. 

 A respeito do significado de ter água, a palavra vida aparece como 

algo que justifica o acesso. No entanto, o representante das áreas de sequeiro 

complementa que a vida não só é dos humanos mas também das plantas e 

animais. 
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 Quando perguntado pelo conhecimento sobre o Programa de 

Desenvolvimento, tanto dos territórios rurais (MDA) como os relacionados ao 

comitê da bacia (CBSF), os representantes dentro do comitê falaram da 

necessidade de se ter um administrador (gestor) para o rio, e o comitê teria 

este papel além de conciliar interesses de usuários e manutenção do rio São 

Francisco.  

 Já sobre o conhecimento do Plano de Desenvolvimento Sustentável 

dos Territórios Rurais ficou claro que se trata de um plano construído pelo 

governo e sociedade para garantir desenvolvimento rural, no discurso do seu 

representante. 

  O funcionamento destes planos na etapa atual na esfera comitê 

seria a cobrança da água por uma agência criada pelo próprio comitê; outro 

disse que os projetos dentro deste comitê são discutidos, no entanto, os 

diversos ministérios do governo federal “derrubam” os projetos definidos.   

  Entretanto, os projetos dos fóruns territoriais tratam-se de planos de 

desenvolvimento construídos conjuntamente, porém oriundo dos movimentos, 

segundo o ator participante do fórum. 

 A respeito da influencia dos representantes na formulação dos 

programas, na esfera do comitê, todos foram unânimes em afirmar que sim. 

Um influi com os interesses do irrigante, outro confirmou a influência, mas 

apontou dificuldades da participação da sociedade civil, pois questões técnicas 

dificultam os andamentos dos processos. 

 Representantes do comitê apontaram a questão da cobrança da água e 

a transposição do rio São Francisco, como projetos relacionados à água. Já o 
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representante do fórum territorial disse não terem sido discutidos projetos ou 

programas relacionados à água até o momento. Já a respeito dos valores dos 

projetos dos recursos hídricos não souberam responder. 

  Na participação dos representantes na decisão dos recursos foram 

unânimes em afirmar que participaram, no entanto, os representantes tanto do 

comitê como fórum voltaram a afirmar que depois estes valores não 

conseguem aprovação dos órgãos executores, que neste caso é o governo 

federal.  

 A decisão das prioridades nas áreas foi levada em conta, entretanto 

somente o representante no fórum territorial falou da discussão na base dos 

municípios. Isto é, este consegue mobilizar a base da qual representa para 

priorizar as demandas. 

 Em relação aos compromissos, para os representantes do comitê, 

tudo funcionará quando existir a cobrança da água. Já o representante do 

fórum falou dos compromissos já cumpridos como o PAA e PRONAF. 

 Sobre o que funciona e não funciona nestes espaços de discussão, 

relataram a falta de autonomia financeira do comitê, ressaltaram a boa vontade 

dos atores, e a representação municipal dentro do fórum que não tem 

funcionado. 

 Perguntados sobre a decisão de projetos, se os mesmos 

reconheciam que decidiram, todos responderam que sim. E sobre tratamentos 

diferenciados por parte de instituições, dentro destes espaços de discussão, 

afirmaram não existir, porém a respeito das coordenações do comitê, este têm 

ficado nas mãos dos que tem conhecimento.  
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 Já a relação entre os técnicos e os representantes aqui mencionados, 

afirmaram ser boa a relação, dentro do fórum territorial; já no comitê isso 

dependerá do conhecimento que cada representante vai ter no processo de 

discussão. 

 As entrevistas, como ditos anteriormente, foram feitas também com os 

articuladores técnicos do fórum territorial do sertão do são Francisco, tanto do 

lado da Bahia como de Pernambuco. Abordaremos a seguir os discursos dos 

articuladores a respeito do Programa dos Territórios. 

 Sobre a configuração política do fórum na interferência dos projetos 

discutidos nos mesmos, ambos foram unânimes em afirmar a importância 

desta configuração. Contudo as organizações não governamentais 

prevaleceram com uma fragilidade a ponto de determinar negativamente na 

alocação de recursos.  Aqui se observa a questão da representatividade como 

problemático em relação aos movimentos. 

 Em se tratando de possíveis resistências de instituições aos 

projetos aprovados, declararam que não houve, porém na operacionalização 

dos projetos aconteceram situações deste tipo. Além disso, afirmaram que 

tiveram alguns projetos que necessitariam ser melhor tratados, a exemplo da 

pesca. 

 Os projetos tiveram seu funcionamento de forma positiva nas áreas de 

gestão social, voltados para o setor produtivo e pecuário, no caso de 

Pernambuco; na Bahia, segundo a fala do articulador, muita coisa foi projetada 

e não executada, pois os recursos não foram liberados. 
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 Sobre a participação, na definição de políticas de recursos hídricos, 

acreditam que o fato de ambos territórios rurais se tornarem Território de 

Cidadania, que a questão hídrica começará a ser discutida melhor neste 

processo, pois o que se discutiu até então foi o aproveitamento dos recursos 

hídricos através das iniciativas voltadas para convivência do Semi-árido. 

 Para efeito de conclusão, é possível perceber uma relação na fala dos 

atores aqui entrevistados com os sujeitos da pesquisa quantitativa. Isto é, de 

certa forma existe concordâncias com os resultados estatísticos. Porém isso só 

faz corroborar com as respostas dadas anteriormente pelos agricultores 

familiares. 

 Entretanto, existem questões nas entrevistas que ajudam a esclarecer o 

processo decisório da política que, certamente, se encontra na esfera dos 

fóruns e também nas instancias institucionais do Estado. Aqui certamente 

exigiria uma pesquisa mais aprofundada a respeito das institucionalidades 

governamentais e não governamentais, possível de detectar os arranjos e o 

capital social vertical que não foi estudado neste trabalho. 

 De qualquer maneira tentamos expressar representações sociais 

intrínsecas nas relações de poder que envolvem o processo de construção da 

política das águas. 
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Painel com imagens do Território do Sertão do São Francisco (06) 
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Considerações Finais 

 

 Este trabalho, desde o início, tem a preocupação de contribuir com o 

fortalecimento de um factível Plano de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais, através da política de recursos hídricos no Brasil e mais 

especialmente no Vale do São Francisco. 

 Entretanto, o desenvolvimento sustentado da agricultura familiar 

depende da preservação e gestão dos recursos naturais e do meio ambiente e 

do aumento contínuo e eficiente da produção ou, em outros termos, depende 

de uma rede de relações organizações/instituições que conecte 

sustentabilidade com produtividade. A preocupação básica com o aumento 

contínuo e eficiente da produção está associada com a preocupação em evitar 

a destruição dos recursos naturais e a deteriorização do meio ambiente. A 

sustentabilidade mostra-se, assim, como um princípio cuja realização implica 

na ação coletiva e na organização de conjuntos estabilizadores de 

expectativas. 

 Todo o processo coletivo inovador vincula-se a um plano. Não há nisso 

novidade alguma. No que diz respeito ao desenvolvimento agrícola, por 

exemplo, a aplicação do plano revolução verde dos anos 50 e 60 estava 

associada à meta de mudança rural. Tratava-se, segundo a literatura, de um 

intento deliberado, não só de incrementar a produção agrícola em uma zona 

rural, mas também de melhorar a comercialização de insumos e produtos. 

Mas a idéia de um plano acabado, pronto, contém uma pretensão que 

não passa de simplismo anacrônico, porque não considera a complexidade 
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contemporânea que requer soluções complexas, portanto, soluções não 

completas.  

Um plano que visa por em prática o princípio da sustentabilidade, 

através de uma ação coletiva e institucional, envolve a esfera pública (estatal e 

não-estatal), bem como a esfera privada da sociedade, direta e indiretamente 

relacionadas com o objetivo. A formulação de um plano e sua implementação 

face à incerteza do mundo real requer a participação ativa dos sujeitos, 

lideranças e organizações. Essa participação é condição imperativa à 

consecução dos objetivos. Participação direta ou via representação; 

participação informal ou via contrato formal; participação na unidade produtiva 

agrária ou no âmbito organizacional - participação no sentido de direitos e 

deveres, de aceitação de regras e normas, e também de engajamento na qual 

o indivíduo joga com seu ativo agrário imerso numa nova esfera pública, não 

pronta, mas a ser construída. Essa construção ocorre em circunstâncias de 

incerteza, mas nas quais os indivíduos, como núcleos de tomada de decisão, e 

as instituições, como núcleos de estabilização de expectativas, imprimem sua 

certeza. 

A territorialização de um plano de agricultura familiar sustentável ou a 

inclusão desta num plano de desenvolvimento está associada, de um lado, à 

exigência do indivíduo e das instituições que exercem um comando, um 

controle que, nas atuais circunstâncias, seja o mais eficiente possível, dadas as 

interações entre ecologia, competitividade e eqüidade e, de outro, ao 

reconhecimento de que o indivíduo faz e a instituição estabiliza.  

Das considerações feitas, podemos formular uma síntese: um plano de 

desenvolvimento dos territórios rurais com a agricultura familiar sustentável 



 

 

142 

pode muito bem se constituir numa ferramenta de um plano de 

desenvolvimento sustentável, se contar com (i) uma capacidade contínua de 

fazer-e-refazer os cálculos do plano, sempre que os componentes econômicos, 

ecológicos e de equidade o exigirem; (ii) elaborar, por em marcha e reavaliar 

um plano não deve ter como princípio afastar a política, pois um plano só é 

viável se os problemas são vistos como políticos, ou seja, problemas de 

convivência coletiva; (iii) uma rede de instituições ou sua criação capaz de 

estabilizar expectativas e articular o sistema agrário com o territorio e seu 

entorno, e (iv) um comprometimento ativo dos indivíduos e das organizações 

locais, com suas normas e valores, mas abertos às discussões dos problemas 

e à aceitação de decisões. 

 Desta forma, foi importante compreender a possibilidade do capital 

social ser um fenômeno social que facilitaria famílias rurais de agricultores o 

acesso à água, de forma que este elemento fosse com quantidade suficiente 

para atender à demanda do consumo humano, doméstico e produtivo do 

agricultor. 

 Perceber a qualidade da água também acabou sendo algo necessário a 

ser observado e mencionado, pois não é possível conceber água para 

produção de alimentos, no caso dos projetos irrigados, sem termos água 

tratada, para aqueles que produzem estes mesmos alimentos. 

 No que se refere ao uso desta água, ficou claro com a pesquisa os 

múltiplos usos, inclusive para agricultura tanto de subsistência como aquela 

que tem contribuído para a os mercados locais, nacionais, e até mesmo 

internacionais, como é o caso da agricultura irrigada no Vale do São Francisco. 
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 A gestão da água definida pela pesquisa fortalece a própria comunidade, 

dando papel importante a esta para facilitar a existência da água nas 

localidades, seja através dos distritos, no caso dos perímetros, ou pela 

participação da comunidade na cobrança da água de beber (também nos 

perímetros). É verdade que a organização nas localidades de sequeiro ainda é 

um entrave no aspecto de garantir uma gestão da água capaz de garantir uma 

autonomia das comunidades, no entanto, na esfera dos fóruns instituídos, os 

atores que representam a agricultura familiar têm lutado, incansavelmente, por 

este bem precioso e público que é água. 

 Entretanto, ainda sobre a gestão, apresentamos o modelo do sistema 

nacional dos recursos hídricos, a partir da Lei das águas e também 

identificamos em que medida o debate em torno dos recursos hídricos tem 

acontecido no comitê da bacia e nos fóruns territoriais do Sertão do São 

Francisco da Bahia e Pernambuco. 

 Diante das características encontradas neste trabalho a respeito do 

acesso, uso e gestão da água pelos agricultores familiares, o que nos norteava 

era perceber o que poderia contribuir com estes sujeitos que viesse deles 

mesmos. Em outras palavras, o que poderia agregar na ação das famílias de 

agricultores que pudesse facilitar o acesso, de forma que eles garantissem os 

usos múltiplos e até mesmo a gestão dos recursos hídricos que eles precisam. 

 Desde cedo elegemos o capital social, como fenômeno que poderia 

contribuir significantemente para esta possibilidade dos sujeitos. 

 Sendo assim, apostamos nesta teoria (capital social) como também na 

metodologia aqui empregada, optando pela estatística. Construímos um banco 
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de dados, que será útil para aprofundamentos futuros, onde praticamos regras 

aceitas por um trabalho acadêmico. 

 Concluímos que apesar das correlações serem baixas aceitaremos 

nossa hipótese inicial: capital social é um elemento chave para o acesso, uso e 

gestão da água por parte de agricultores familiares. Além disso, as correlações 

foram todas significativas possibilitando generalizações do nosso estudo e 

contribuindo para fortalecer a teoria do capital social na vertente aqui estudada 

(comunitário). Isto é, com o poder explicativo da nossa teoria possibilita aceitar 

nossa hipótese, apesar de aprofundamentos futuros serem necessário no 

intuito de contemplar outras vertentes do capital social. 

 Conseqüentemente para atingirmos nosso objetivo, foi preciso situar 

todo um debate teórico a respeito do tema, não só do capital social, mas sobre 

desenvolvimento, dando ênfase ao desenvolvimento rural, caracterizando o 

espaço da pesquisa, optando pelos territórios rurais do Sertão do São 

Francisco na Bahia e Pernambuco.  

 Finalizando, este estudo abre caminhos para outras análises sobre 

capital social, inclusive a respeito dos recursos hídricos, porém buscando 

compreender as redes que possibilitam este tipo de capital, mas de uma forma 

vertical, já que consideramos a riqueza do nosso estudo diretamente ligada à 

linha horizontal e comunitária do capital social.  
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Apêndices 

 

1- Questionário 

 

Pesquisa: Capital Social e Desenvolvimento Rural 

I- Identificação do Questionário 
 
1- Data de Aplicação:_________ 
2- Pesquisador:_______________________________ 
 
II- Identificação do Entrevistado: 

1) Nome:_____________________________________________________ 
 
2) Localidade:__________________________________________________ 
 
3) Área: (    ) 1. Perímetro Irrigado   (     ) 2. Fora de Perímetro Irrigado 
 
4) Idade:____________ 

 
5) Sexo:  (     ) 1.Masculino   (     ) 2. Feminino 

 
6) Renda Mensal do domicilio oriundo da terra:________________ 
 
7) Renda Mensal do domicilio oriundo de outros (aposentadoria, bolsa escola, 
etc.):________________ 

 
8) Nível de escolaridade: ___________________(última série) 

 
9)Tamanho do lote (terra):________________(hectares) 

 
10)números de pessoas no domicílio:_______________ 
 
11)números de pessoas da família que trabalham na terra:_________ 
 
12) Que tipo de uso se faz  da terra: (    )1. Agricultura (    ) 2. Pecuária  
(   ) 3.outra:___________ 
 
13) Recebeu ou recebe algum recurso de programas do governo (Ex: Pronaf, 
etc.):  
(      )  1. Sim:__________________ (      ) 2. Não 
 
III- Questões gerais: Sobre acesso, uso e gestão da água 
 
14) Como se dá o acesso a água nas áreas que você reside? E o 
armazenamento desta água? 
 
15) Em que se usa a água que vc’s tem acesso? 



 

 

153 

 
16) É possível com água que vc’s tem atender toda a necessidade? 
 
17) o que se tem (e como) feito (projetos) por parte das instituições (todos os 
âmbitos) ou ong’s para garantir água suficiente para atender as necessidades? 
(se nada pule para questão 17).  
 
18) Quem são os responsáveis? 
 
 
19) o que significa ter água? 
 
 
20) Existe algum tipo de administração dos recursos hídricos (água) por parte 
da comunidade? 
 
 
Grupos e Redes: 
 

21) Eu gostaria de começar perguntando a você sobre os grupos ou 
organizações, redes, associações a que você, ou qualquer outro membro do 
seu domicílio, pertencem. Esses grupos podem ser formalmente organizados 
ou apenas grupos de pessoas que se reúnem regularmente, para praticar 
alguma atividade, ou apenas conversar. De quantos grupos você,ou alguém 
em seu domicílio, faz parte?____________________ 

 
22) De todos os grupos de que você, ou os membros do seu domicílio fazem 
parte, qual é o mais importantes para o seu domicílio? 
________________________________________________________[Nome 
do grupo] 
 
23) Pensando nos membros deste grupo, a maioria deles é da mesma religião? 

 
(      ) 1. Sim    (      ) 2. Não 
 
24) Pensando nos membros deste grupo, a maioria deles é do mesmo sexo? 

 
(      ) 1. Sim     (      ) 2. Não 
 
25) Os membros do grupo têm, em sua maioria, a mesma ocupação? 
(        )1. Sim        (       )2. Não 
  
26) O grupo ajuda o seu domicilio a ter acesso a algum serviço?  
(   )1. sim, qual:______________________  (   )2. não 
 
27) Esse grupo trabalha ou interage com grupos fora do(a) bairro/localidade? 
(       ) 1. Sim    (      ) 2. Não 
 
28)  Com que freqüência este grupo se reúne? 
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(      ) 1. Todos os dias da semana  (     )2. Uma vez na semana  (    )3. Uma 
vez a cada quinze dias     (     )4. Uma vez por mês  (      )5. Ocasionalmente 
 
29) Quantos amigos próximos você diria que tem hoje? 
___________________________ 
 
30) Essas pessoas são aquelas com quem se sente à vontade, para conversar 
a respeito de assuntos particulares, ou chamar quando precisa de ajuda. 
(     )1. Sim    (    )2. Não 
 
31) Se de repente você precisasse de uma pequena quantia em dinheiro [o 
suficiente para pagar as despesas do seu domicílio durante uma semana], há 
pessoas além do seu domicílio ou parentes próximos, que estariam dispostas a 
fornecer este dinheiro, se você pedisse a elas? 
(      )1. Sim  (    ) 2. Não tenho certeza (      ) 3. Não 

 
32) Você acredita que os relacionamentos que você tem com os amigos 
permitem conseguir algum tipo de benefício, individual ou coletivo? (Ex: água, 
etc.) 
(    )1. Sim    (    )2. Não 
 
33) Através desses relacionamentos, você teria facilidade para gerenciar os 
recursos hídricos existentes na sua localidade? 
(    )1. Sim (    ) 2.Não  (    ) 3. Não tenho certeza  
 
34)  Esses relacionamentos permitem a você participar do processo de tomada 
de decisão sobre os projetos relacionados ao uso da água na sua 
comunidade?  
(    )1. Sempre  (   )2. Algumas vezes  (    )3. Raramente  (    )4. Nunca 

 
Confiança e Solidariedade 

 
35) Falando em confiança de modo geral, como você se sente em relação à 
maioria das pessoas? (     ) 1. Pode-se confiar nas pessoas  (     )2. Nunca é 
demais ter cuidado 
 
36) Em geral, você concorda ou discorda das seguintes afirmações? 
 
A. A maioria das pessoas neste(a) bairro/localidade estão dispostas a ajudar 
caso você precise. 
(    )1. Concordo  (    ) 2. Nem concordo, nem discordo (   ) 3. Discordo 
 
B. Neste(a) bairro/localidade, é preciso estar atento ou alguém pode tirar 
vantagem de você. (    )1. Concordo  (    ) 2. Nem concordo, nem discordo (   ) 
3. Discordo 
 
37) Falando em membros do governo Municipal você: 
(    )1. Confio muito (    ) 2. Confio pouco  (    ) 3. Nem muito, nem pouco  (   ) 
4.Não confia 
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38) Falando em membros do governo Estadual você: 
(    )1. Confio muito (    ) 2. Confio pouco  (    ) 3. Nem muito, nem pouco  (   ) 
4.Não confia 
 
39) Falando em membros do governo Federal você: 
(    )1. Confio muito (    ) 2. Confio pouco  (    ) 3. Nem muito, nem pouco  (   ) 
4.Não confia 
 
40) Se um projeto da comunidade não lhe beneficia diretamente, mas tem 
benefícios para muitas outras pessoas do(a) bairro/localidade, você 
contribuiria:  
 
A. Com seu tempo para o Projeto?  (    )1. Sim   (    )2. Não 
 
B. Com seu dinheiro para o projeto? (   ) 1. Sim (    )2. Não 
 
Ação Coletiva e Cooperação 

 
41) Nos últimos 12 meses, você ou alguém do seu domicílio participou de 
alguma atividade comunitária, em que as pessoas se reúnem para realizar 
algum trabalho em benefício da comunidade? 
(    )1. Sim  (    )2. Não (vá para a questão 35) 
 
42) Quantas vezes, nos últimos 12 meses? 
_______________________________ 
 
43) Se houvesse um problema de abastecimento de água nesta comunidade, 
qual é a probabilidade de que as pessoas cooperassem para tentar resolver o 
problema? 
(   )1. Muito provável  (   ) 2. Pouco provável (   )3. Nem provável, nem 
improvável   
(   )4. improvável 

 
Informação e Comunicação 
 

44) No último mês, quantas vezes você fez ou recebeu um telefonema? 
__________________ 
 
45) Quais são as três fontes de informação mais importantes a respeito do que 
o governo está fazendo (tal como mutirão agrícola, frente de trabalho, 
planejamento familiar etc.)? 

 
(    )1. Parentes, amigos e vizinhos  (    )2. Boletins da comunidade  (    )3. 
Mercado local  (    )4. Jornal local ou da comunidade  (    )5. Jornal nacional  (    
)6. Rádio  
(   )7. Televisão   (    )8. Grupos ou associações  (    )9. Colegas de trabalho ou 
sócios 
(    )10. Associados políticos  (    )11. Líderes da comunidade  (   )12. Um 
agente do governo  (     )13. ONGs   (   )14. Internet  (    )15. Assistência técnica 
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Coesão e Inclusão Social 

 
46) Muitas vezes há diferenças nas características entre as pessoas que vivem 
num(a) mesmo(a) bairro/localidade. Por exemplo, diferenças de riqueza, renda, 
posição social. Também pode haver diferenças em relação às crenças 
religiosas e políticas, ou pode haver diferenças devido à idade ou o sexo. Na 
sua localidade as pessoas são: 

(    )1. Muito diferentes  (   )2. Pouco diferentes (   )Relativamente diferentes 
 
47) Alguma dessas diferenças causa problemas? 
(    )1. Sim  (    )2. Não (vá para a questão 50) 
 
48) Quais são as duas diferenças que mais freqüentemente causam 

problemas? 
 
1. Diferenças de educação 
2. Diferenças de posses de terras 
3. Diferenças de riqueza/posses materiais 
4. Diferenças de posição social 
5. Diferenças entre homens e mulheres 
6. Diferenças entre as gerações mais jovens e as gerações mais velhas 
7. Diferenças entre moradores antigos e novos moradores 
8. Diferenças de filiação política 
9. Diferenças de crenças religiosas 
10. Diferenças de origem étnica, raça, casta/tribo 
11. Outras diferenças:______________________ 

 
49) Alguma vez esses problemas levaram à violência? 
(    )1. Sim   (     )2. Não 
 
50) Quantas vezes, no último mês, você se reuniu com outras pessoas para 
comer ou beber, em casa ou em um lugar público? 
________________________________________________ 
 
51) [SE A RESPOSTA NÃO FOR ZERO] Alguma dessas pessoas era de 
origem? 
(    ) 1. Familiar (    ) 2.Comunidade  (    ) 3. Outras:____________________ 
 
52)  Alguma dessas pessoas era de situação econômica diferente? 
(     )1. Sim   (     )2. Não 
 
53) Alguma dessas pessoas era de posição social diferente? 
(    )1. Sim   (     )2. Não 
 
54) Alguma dessas pessoas era de um grupo religioso diferente? 
(    )1. Sim   (     )2. Não 
 
55) Em geral, como você sente em relação ao crime e à violência? 
(    )1. Seguro(a)  (    )2. Pouco seguro(a) (    )3. Nem seguro(a), nem 
inseguro(a) 
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(     ) 4. inseguro(a) 
 

Autoridade ou Capacitação (Empowerment) e Ação Política 

 
56) Em geral, você se considera uma pessoa… 
(     )1. Feliz (    )2. Infeliz (    )3. Nem feliz, nem infeliz 
 
57) Você sente que tem poder para tomar decisões que podem mudar o curso 
da sua vida?  
(    )1. Sim  (    )2. Não 
 
58) Faça uma avaliação de você mesmo em relação a mudar a sua vida: 
(    )1. Incapaz de mudar minha vida (    )2. Nem capaz, nem incapaz 
(     )3. Capaz de mudar minha vida 
 
59) Nos últimos 12 meses, quantas vezes as pessoas neste(a) 
bairro/localidade se reuniram para entregar conjuntamente uma reivindicação a 
membros do governo ou a líderes políticos pedindo algo em benefício da 
comunidade? 
(    )1. Nunca  (    )2. Uma vez  (    )3. Algumas vezes (<5)  (     )4. Muitas vezes 
(>5) 
 
60) Você votou nas últimas eleições municipais, estaduais, federal?  
(     )1. Sim   (    )2. Não 
 
 

2- Roteiro de Entrevistas: 
 
 
A- Roteiro de Entrevista: Representantes dos Agricultores Familiares 

 
I- Identificação: 

Nome: 

Profissão: 

Cargo Atual: 

Idade: 

Função que exerce na comunidade: 

Nível de Instrução: 

 

II- Sobre acesso, uso e gestão da água. 

1) Como se dá o acesso a água nas áreas que você representa? 
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2) Em que se usa a água que vc’s tem acesso? 

3) É possível com água que vc’s tem atender toda a necessidade, inclusive 

plantar para o autoconsumo? 

4) o que se tem (e como) feito (projetos) por parte das instituições (todos os 

âmbitos) ou ong’s para garantir água suficiente para atender as necessidades? 

Quem são os responsáveis? 

5) o que significa ter água? 

 

III- Conhecimento sobre o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais (somente perguntar a representante do fórum dos territórios): 

6) O que é o PDSTR? 

7) Como funciona o PDSTR? 

 

IV- Participação no Fórum dos Territórios (somente perguntar a representante 

do fórum dos territórios): 

8) Os representantes influíram na formulação do programa? Como ou Por quê? 

9) Houve algum projeto ou programa relacionado à água (recursos hídricos) 

aprovado no fórum? 

10) Tem idéia do valor de recursos destinados aos projetos hídricos? 

Quantidade. 

11) Houve participação dos representantes na decisão dos recursos? Como ou 

Por quê? 

12) Como foram decididas as prioridades das áreas? 

13) O que foi compromisso na sua área, já foi executado? Se não por quê? 
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14) Alguma instituição governamental ou ong’s ficaram responsáveis pelos 

projetos hídricos? Quais? 

 

V- Avaliação Geral: 

15) O que foi que funciona e não funciona no (fórum  e comitê da bacia) dos 

territórios? 

16) Você considera que decidiu projetos? Por quê? Quais? 

17) Houve alguma influência direta de outros atores sociais no programa? 

18) houve tratamento diferenciado por parte de alguma instituição que compõe 

o (fórum e comitê)? 

19) Como se deu ou dá a relação de representantes com os técnicos das 

instituições? 

20) As propostas aprovadas no (fórum ou comitê), foram oriundas de que 

representação? 

 

B- Entrevista com Agente Técnico: 

 

Nome: 

Função atual: 

Função anterior: 

Data: 

 

1) A configuração política do (fórum e comitê), interferiu ou interfere na força 

dos projetos? 
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2) Houve algum tipo de resistência por parte de alguma instituição na 

aprovação dos projetos? Por quê? 

3) Em que áreas os projetos mais funcionou ou funcionam e onde ele tem ou 

teve menor efetividade/ por quê? 

4) Em que medida a estratégia de participação, com relação à definição de 

projetos hídricos, constitui, efetivamente, num processo de decisão de 

políticas públicas? 

  

 

 


