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RESUMO

Este trabalho objetiva estudar as associações enquanto mediadoras de  processo de
mudança social e sua importância para o desenvolvimento local. A hipótese é que as
associações, embora tragam dinamismo para os pequenos municípios e melhorem as
condições de vida dos seus associados, relegam a um segundo plano a sustentabilida-
de social, compreendida esta como um exercício permanente de mobilização e de par-
ticipação na vida da comunidade. Os pressupostos do estudo são que a prática asso-
ciativa tem influenciado os processos de desenvolvimento local nos municípios rurais
brasileiros por meio da mediação de programas e projetos governamentais voltados
para o combate a pobreza rural que requerem a organização social para sua consecu-
ção. O conceito de desenvolvimento local neste trabalho foi resgatado dos estudos de
economia política e de sociologia. Já os conceitos de ação coletiva e associativismo
advêem dos estudos de participação política e social e da teoria do desenvolvimento
alternativo ou solidário. A parte empírica constou de um estudo de caso realizado com
quatro associações de produtores rurais do município de Portalegre-RN. Por optar por
estudo qualitativo, utilizou-se da técnica da entrevista semi-estruturada junto aos presi-
dentes/sócios das associações, além de outros atores considerados indispensáveis
para compreensão do estudo (líderes religiosos, poder político local e presidente do
sindicato dos trabalhadores rurais), perfazendo um total de 20 entrevistas, além das
observações de campo e da pesquisa documental em registros das próprias organiza-
ções. Os resultados da pesquisa revelam que a atuação das associações de produto-
res rurais são peças fundamentais e determinantes para a produção/escoamento dos
produtos agrícolas e para a dinamização da economia, assim como, para segurança
de níveis mínimos de cidadania. Porém, não se constituem ainda, em um espaço pro-
positivo de mudança social, o que vem a confirmar a hipótese inicial desse trabalho. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento,  Ação Coletiva,  Associativismo,  Mudança
Social.

ABSTRACT
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This work aims to study the associations as mediating the process of social change
and its importance for local development. The hypothesis is that associations, but bring
dynamism to the smaller cities and improve the living conditions of  their  members,
relegated  to  the  background  social  sustainability,  understood  this  as  a  permanent
exercise of mobilization and participation in community life.  The assumptions of the
study are that the practice group has influenced the processes of local development in
Brazilian  rural  municipalities  through  the  mediation  of  government  programs  and
projects  aimed  at  combating  rural  poverty  require  social  organization  for  their
achievement. The concept of local development in this work was rescued from studies
of  political  economy  and  sociology.  But  the  concepts  of  collective  action  and
partnerships advêem studies of political  participation and social  development of  the
theory  of  alternative  or  solidarity.  The  party  consisted  of  an  empirical  case  study
conducted with four associations of farmers in the municipality of Portalegre-RN. Why
choose qualitative study was used the technique of semi-structured interviews with the
chairmen  I  members  of  associations  and  other  actors  considered  essential  to
understanding the study (religious leaders, local political power and chairman of the
union of rural workers), a total of 20 interviews, in addition to the observations of field
and documentary research in records of the.ir own organizations. The survey results
show that the performance of groups of farmers are key components and determinants
for the production I marketing of agricultural products and for boosting the economy, as
well as security for minimum levels of citizenship. Yet we are still in a space purpose of
social change, which comes to confirm the initial hypothesis of this work.

Key-Words: Development, Collective Action, Associations, Social Change.
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A construção do conceito de desenvolvimento ao longo dos últimos trinta

anos  vem  assumindo  diversos  significados.  Fala-se  em  desenvolvimento

socioeconômico, rural, local e sustentável. Fala-se ainda de desenvolvimento

como expansão das liberdades, da expansão das capacidades. Volta-se a falar

de planos, programas, projetos, numa perspectiva de retorno mais próximo do

desenvolvimentismo. 

Há também um significativo número de políticas públicas resultando em

programas  governamentais,  que  pretendem  ser  descentralizadas  e  que

valorizam as iniciativas e os espaços locais (no caso, o município), pois é no

município  que  se  dá  o  exercício  da  cidadania.  Surgem  novas

institucionalidades, fóruns e conselhos para o exercício local do controle social

sobre as intervenções estatais. 

Não  é  simples,  contudo,  modificar  escolhas  e  decisão  a  partir  de

perspectivas  diferentes  do  que  se  tem feito.  Mesmo  assim,  uma  noção  já

largamente  admitida  é  a  de  que  o  tipo  de  desenvolvimento  que  o  mundo

experimentou  nos últimos duzentos  anos,  apesar  dos avanços  tecnológicos

consideráveis  com repercussão em vários aspectos da vida humana, trouxe

com ele uma herança considerável de problemas insustentáveis. 

Nesse sentido, o desenvolvimento alternativo proposto por Boaventura

de  Souza  Santos  (2001)  apresenta  algumas  respostas  para  esse  dilema,

centrando  sua  preocupação  em  oferecer  alternativas  de  desenvolvimento

focadas na melhoria das condições de vida das populações em situação de

vulnerabilidade social, principalmente.

Para  isso,  a  articulação  entre  Estado,  mercado  e  sociedade  civil,

representa o tripé necessário à democratização dos espaços locais, que têm

figurado como um importante ambiente para o exercício da vida política e social

tendo nas políticas públicas o instrumento desse experimentalismo. 

Nos  pequenos  municípios,  onde  a  economia  geralmente  encontra-se

fragilizada, o trabalho coletivo e o uso de práticas solidárias podem facilitar os

processos de mudança. É que a organização associativa constitui-se numa das

formas de garantir acesso a programas e projetos de âmbito governamental e

não-governamental, que fora dela não acessariam. Isto porque, grande parte

das populações locais é excluída de quaisquer benefícios, o que as conduzem
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à negação da condição de cidadão. Assim, as associações representam uma

importante  estratégia  de  desenvolvimento  local  por  possibilitar  formas

alternativas de intervenção na realidade.   

Neste sentido, a questão central deste trabalho é saber até que ponto
as associações rurais têm influenciado os processos de desenvolvimento
dos pequenos municípios. 

A  hipótese  central  desse  trabalho  é  que  as  associações  –  criadas

principalmente  para  captar  recursos  oriundos  de  programas  de  governo  –

embora  tragam  dinamismo  para  os  pequenos  municípios  e  melhorem  as

condições  de  vida  dos  seus  associados,  relegam  a  um  segundo  plano  a

sustentabilidade social, compreendida esta como um experimento permanente

de mobilização e de participação na vida da comunidade.

Para abordar  a  questão proposta  neste  estudo,  optou-se por  realizar

uma pesquisa qualitativa junto a quatro associações em Portalegre-RN, sendo

duas  de  grande  representatividade  associativa  e  fluxo  de  atividades

(Associações das Pequenas Comunidades Rurais - APCRP e Associação dos

Produtores  Rurais  de  Portalegre  –  APRUP)  e  duas  com  baixo  número  de

sócios e voltados para a mediação de programas governamentais (Associação

dos Produtores Rurais  do Sítio  Santa Tereza e  Associação dos Produtores

Rurais do Assentamento São Francisco). 
Orientada pela questão central desta pesquisa foi delimitado como objetivo ge-

ral  estudar as associações enquanto mediadoras de um processo de mudança
social e sua importância para o desenvolvimento local dos pequenos municípios
rurais. Os objetivos específicos são: Identificar as mudanças ocorridas no municí-
pio de Portelegre-RN a partir da atuação das associações rurais locais; e Avaliar
os  limites  e  possibilidades  do  associativismo em Portalegre  para  se  efetivar
como protagonista de um processo de mudança.

Segundo Godoy (1995,  p.  21),  “a abordagem qualitativa  oferece três

diferentes possibilidades de realizar pesquisa: a documental, o estudo de caso

e a etnografia”.  Para este estudo, em face as características das associações

em tela formada por produtores rurais, optou-se pelo estudo de caso e, pela

quantidade de informações e registros históricos disponíveis nas associações,

a pesquisa documental. 
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O método do estudo de caso consiste numa investigação detalhada de

um  ou  de  poucos  objetos,  de  maneira  a  permitir  o  seu  conhecimento

apresentando.  Dentre  outras  vantagens,  oferece  relativa  simplicidade  e

reduzidos  custos  na  pesquisa  de  campo  e  uma  linguagem  e  forma  mais

acessível  nos  seus  relatos.  A  pesquisa  documental  por  sua  vez  envolve  a

levantamento e apropriação de informação escrita, tais quais: jornais, revistas,

diários, estatutos, livros de ata, etc.

Para verificação das hipóteses que tratam das associações enquanto

mediadoras de mudanças sociais e da sua importância para o desenvolvimento

local  em  Portalegre-RN,  julgou-se  importante,  inicialmente,  conhecer  a

trajetória do associativismo no município  nos últimos dezenove anos (1989 a

2008) e a organização dos agricultores em torno da cajucultura, enfatizando

sua inserção na associação dos pequenos produtores rurais.

Utilizaram-se para a configuração do objeto, as informações disponíveis

na  bibliografia  pertinente  ao  tema,  bem  como,  os  dados  obtidos  nas

associações estudadas, tais como: estatutos, relatórios de atividades anuais,

registros fotográficos e registros em livro de atas.

Numa segunda  etapa,  visando  buscar  no  próprio  associado  as  suas

opiniões e concepções acerca do papel das associações em tela, foi efetivada

uma  pesquisa  de  campo,  através  da  realização  de  entrevista  com  roteiro.

Assim,  foi  realizado  na  área  de  atuação  das  associações,  em

outubro/novembro de 2008, vinte entrevistas subdivididas com os sócios (12),

presidentes  atuais  das  associações  (04),  representante  de  Sindicato  dos

Trabalhadores  Rurais  (01),  Líder  do  movimento  associativo  local  (01)  e

representantes do poder público local: prefeito e vice-prefeito. Os roteiros de

entrevistas  foram  elaborados  de  modo  específico  conforme  a  natureza  do

entrevistado. Os doze sócios foram escolhidos de modo intencional a partir de

uma lista do quadro geral de associados das quatro organizações sociais em

foco.  Do total  de associados apresentados,  foram extraídos  três sócios  por

associação. 

O estudo ora apresentado está assim distribuído: no primeiro capítulo -

Desenvolvimentismo:  das  intervenções  impostas  às  mudanças
protagonizadas,  foram  analisadas  algumas  visões  e  significados  do

desenvolvimento.  Aqui  também  foi  resgatada  a  concepção  de
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subdesenvolvimento  de  modo  sucinto.  Apesar  de  abordar  as  diferentes

concepções  do  desenvolvimento,  optou-se  por  trabalhar  a  idéia  de

desenvolvimento  alternativo  empregado  por  Boaventura  de  Sousa  Santos

(2001), por considerar importante para este estudo.

No  segundo  capítulo  -  Ação  Coletiva  e  Associativismo  como
Estratégia de Desenvolvimento Local,  é apresentado o conceito  de ação

coletiva e sua importância para a compreensão do associativismo no Brasil. É

enfatizada  a  nova  Constituição  Brasileira  de  1988  e  como  a  partir  da

descentralização  do  Estado  vem  sendo  ampliada  esse  tipo  de  prática

associativa. Por fim, discorre sobre a relação das práticas associativas e sua

relação com os processos de desenvolvimento local nos pequenos municípios. 

Considera-se importante ressaltar que não foi abordada nesse trabalho a

ação  coletiva  não  institucionalizada,  característica  dos  movimentos  sociais.

Como consequência,  não  foi  analisado  as  diversas  correntes  que  teorizam

sobre  a  gênese  dos  movimentos  sociais  com  base  na  construção  de

identidades coletivas, da mobilização de recursos, da luta por reconhecimento,

etc,.

O terceiro  capítulo  -  Associativismo:  da  teoria  à  prática  em
Portalegre-RN, é dedicado a análise da influência das associações rurais nos

processos de desenvolvimento locais, à luz do referencial teórico apropriado.

Os resultados da pesquisa de campo, da pesquisa documental e o produto das

observações  na área do trabalho,  são revelados  em teste de hipótese no

sentido de dar resposta a principal questão da pesquisa.

Assim, o discurso do associativismo, em especial, o papel e a forma de

atuação da Associação das Pequenas Comunidades Rurais de Portalegre –

APCRP  e  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Portalegre  –

APRUP,  foi  posto  em  teste  junto  aos  seus  associados  e  demais

sujeitos/personagens  considerados  importantes  na  trajetória  histórica  do

processo de associativismo no município de Portalegre-RN.    
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CAPÍTULO I

DESENVOLVIMENTISMO: DAS INTERVENÇÕES IMPOSTAS AS
MUDANÇAS PROTAGONIZADAS

“O verdadeiro desenvolvimento dá-se nos homens e nas mulheres e tem importante dimensão
política.” (Celso Furtado).

1.3 Do mito do Progresso a idéia de desenvolvimento

Há quem considere o progresso apenas uma palavra ingênua, um mito.

Observa-se, no entanto, que boa parte da literatura de que trata o assunto,

entende que progresso está relacionado a avanço, a passagem de um estado

inferior  para  um  superior.  Em  termos  gerais,  “progresso,  supõe  que  a

civilização  se  mova  para  uma  direção  entendida  como  benévola  ou  que

conduza a um maior número de existências felizes” (DUPAS, 2006, p.30).

 A origem da idéia de progresso tem sido historicamente atribuída aos

pensadores gregos. Estes teriam formulado a doutrina de uma seqüência de

melhorias sociais e materiais.  Concebiam a história como uma sucessão de

grandes  ciclos,  em que  um período de  ascensão  era  seguido  de  outro  de

decadência,  evoluindo  novamente  para  outro  glorioso  (NISBET,  1985  Apud

DUPAS, 2006). 

A  idéia  de  progresso  entre  os  gregos  recai,  principalmente,  sobre

Hesíodo e suas reflexões quanto aos avanços ao longo do tempo. Para este, a

formação da terra e das cinco raças humanas criadas por seus deuses, davam

a resposta dos avanços ocorridos, seriam elas:

...  a  dourada criada  por  Cronos  –  predecessor  de  Zeus  -,
ignorantes  das  artes,  da  moralidade,  do  pacifismo  e  da
felicidade;  a prateada, que tinha sede de guerra e foi extinta
por  Zeus;  [...] a  de  bronze,  para  além do  combate  marcial
também defendia valores, mas se destruiu sozinha; [...] a dos
homens-herói,  viveu  as  guerras  de  Tebas  e  Tróia,  mas
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respeitava a justiça e, extinta, teve muitos dos seus conduzidos
ao Olimpio para viverem eternamente;[...]  as dos  homens de
aço, era do Hesíodo e vivia em meio a tormentas, injustiças e
privações [...]  A ultima raça, a de aço, embora maligna, não
possuiria  sinais  de  que seria  extinta  por  Zeus.  Em meio  às
infelicidades  momentâneas,  tempos  melhores  viriam  com
disciplina, trabalho e honestidade (DUPAS, 2006, p.32-33, grifo
nosso).    

Em meio  às “infelicidades  humanas”  constatadas no mundo,  surge a

figura  de  Prometeu.  Este,  ao  se  dar  conta  da  condição  deplorável  da

humanidade,  teria  entregado  o  fogo  aos  homens  e  os  capacitado  ao

desenvolvimento e a criação da civilização. Atenas teria vivido o auge de sua

civilização após receber o fogo.  Prometeu,  ao dá o fogo e o conhecimento

sobre artes, teria inspirado-lhes a revolta contra a miséria, o que por vez os

impulsionava ao progresso (NIBEST, 1985 Apud DUPAS, 2006).

Houve  também entre  os  gregos,  uma corrente  filosófica  liderada  por

Epicuro,  que  concebia  a  civilização  o  resultado  da  inteligência  por  longos

períodos.  Epicuro via  esse processo marcado “por  conquistas  tecnológicas”

como a descoberta do fogo, o uso de metais, o desenvolvimento da linguagem,

da navegação, das artes, da família e da ordem social1.

Com as conquistas de Alexandre o Grande, a visão dos fenômenos e do

mundo em si, passou a ser visto em sua totalidade, analisando a humanidade

como um todo. Plutarco, por vez, “apontava a política de Alexandre e as lições

cosmopolitas de Zeno, que sustentaram o espírito expansionista de Alexandre,

assim como o fizeram mais tarde como as teorias imperiais romanas” (DUPAS,

2006,  p.34).  Aparece  aqui  a  idéia  de  progresso  na  concepção  de  que  a

interconexão entre os povos conduziriam a um todo civilizacional.

Já no pensamento cristão, a principal idéia de progresso é atribuída a

Santo  Agostinho,  embora  esse  considerasse  que  o  espaço  do  futuro  era

preenchido  pela  crença  na  Providência  Divina.  Essa  atribuição  se  deu  por

Agostinho  ter  desenvolvido  a  idéia  globalizadora  de  “unicidade  na

humanidade”. Mais adiante, Roger Bacon, um frade franciscano, justificando-se

de suas pesquisas ao papa Clementino IV, buscou convencê-lo “da utilidade da

1 Ibidem.
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ciência, argumentando de que a matemática, astronomia, física e química era

essencial ao estudo da teologia e das Escrituras”2.

Apesar da invenção mecânica e das experiências em ótica e física de

Roger Bacon, no século XIII, foi somente a partir do século XVII, com o impacto

das  grandes  navegações,  que  os  investigadores  da  época  renovaram  o

conhecimento, dedicando-se a novas descobertos que  “pudessem alterar as

condições de vida do ser humano”3.

 Desse momento em diante, a razão de Descartes, passou a colidir com

a teoria da Providência Divina e ao passo que a ciência popularizava-se, uma

doutrina geral de progresso era firmada. A partir de então, “o avanço intelectual

foi  associado ao progresso geral  do homem”4.  Desse modo, a obtenção da

felicidade  dar-se-ia  pela  superação  da  ignorância  e  do  aumento  do

conhecimento.

Segundo Bastos (2008) aos poucos a ciência se dissociou de Deus e o

sentido de progresso foi  sendo atrelado à idéia  de desenvolvimento,  sendo

notabilizada efetivamente, após a revolução industrial, quando se referenciou a

dimensão econômica e seus impactos na vida das pessoas. 

Porém, nos fins do Século XIX e inicio do Século XX, outros conceitos

emergiram como “igualdade, justiça social e soberania popular, decorrente da

constatação de que o referencial de progresso apresentado até então, atendia

apenas aos desejos de uma parte menor  da humanidade” (BASTOS, 2008,

p.03).

Desse modo, a idéia de felicidade associada a progresso foi dando lugar

ao medo, a insegurança, ao terror diante da miséria das massas populares. No

palco do progresso entra em cena a questão social,  resultante do processo

desigual  de  industrialização  e  expansão  econômica  da  era  monopolista  do

capitalismo.

O entusiasmo com que os pensadores do século XVII e XVIII tratavam a

idéia de progresso, já não se fazia presente em boa parte daqueles que se

aventuram  a  explicá-lo  nos  séculos  seguintes.  Os  desarranjos  sociais

provocados pelo sistema de produção desafiavam os pensadores da época e

2 Ibidem, p. 35.
3 Ibidem, p.39.
4 Ibidem, p. 42.

20



Associativismo nos Municípios Rurais

por que não dizer, os de hoje, a dar uma resposta ao que se convencionou

chamar de desenvolvimento na era moderna. 

O  debate  sobre  os  dilemas  do  progresso  era  animado  a  partir  da

constatação de cenários  de  profunda  desigualdade  entre  os  países  que  se

industrializaram  e  alcançaram  elevados  níveis  de  bem-estar  material,

compartilhada  por  grande  parte  de  sua  população.  Isto  porque,  outros  não

atingiram os padrões de industrialização e por essa razão, continuavam em seu

estado de pobreza e com acentuados desníveis sociais (BRUM, 2000).  

Contudo, grande parte das teorias apresentadas sobre os dilemas do

progresso,  trazia  em  seu  cerne  o  conceito  de  desenvolvimento,  entendido

como é apresentado por Bresser Pereira (2008, p. 28)

... fenômeno histórico que ocorre no quadro da Revolução Capi-
talista, a partir da formação dos Estados nacionais. É um fenô-
meno que ocorre conjunta e embricadamente com a formação
dos Estados-nação; é a transição de uma economia coordenada
principalmente pelo Estado para uma economia coordenada pelo
mercado e pelo Estado.

De modo geral, as teorias elaboradas difundiam a idéia de que caberia

aos  países,  promoverem  a  transformação  estrutural  para  superar  o  atraso

histórico em que se encontravam e conseguir,  no menor  tempo possível,  o

nível de bem-estar dos países considerados “desenvolvidos”. Esse discurso se

firmou principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, com a conquista da

independência política e a formação de governos, que tinham como objetivo

principal um projeto de desenvolvimento nacional. 

Nessa perspectiva,  países como o Brasil,  assistiram ao fenômeno do

Desenvolvimentismo, para mais adiante, constatarem no seio da sociedade o

seu oposto,  o  Subdesenvolvimento,  que serão tratadas mais  a frente neste

trabalho. Por ora, cabem umas reflexões a respeito da efervescência da política

desenvolvimentista empregada nos países da América Latina, entre os anos de

1930 e 1970.

Afinal  o que representava a palavra  desenvolvimentismo? Esse nome

representava
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...em  primeiro  lugar,  que  o  objetivo  fundamental  da  política
econômica era o de promover o desenvolvimento econômico;
em segundo lugar, que, para isso, era preciso que a nação, isto
é, os empresários, a burocracia do Estado, as classes médias
e  os  trabalhadores  associados  na  competição  internacional
definissem  os  meios  que  utilizariam  para  alcançar  esse
propósito nos quadros do sistema capitalista, tendo o Estado
como  principal  instrumento  de  ação  coletiva  (BRESSER
PEREIRA, 2008, p. 187). 

Em outras palavras, pode-se dizer que o desenvolvimentismo era uma

estratégia nacionalista de crescimento econômico e o nacionalismo presente

no  desenvolvimentismo  era  a  ideologia  da  formação  do  Estado  nacional,

enquanto afirmativa de que, para se desenvolverem, eles próprios, precisavam

definir  suas  políticas  e  suas  instituições,  sua  estratégia  nacional  de

desenvolvimento.  Formados os seus respectivos Estados nacionais, os países

tidos como periféricos, precisavam montar uma estratégia para acelerar sua

industrialização. 

No caso do Brasil, o Estado foi usado como instrumento de definição e

implementação  de  uma  estratégia  arrojada  de  desenvolvimento.  Sua

significativa  intervenção culminou na revolução industrial  do país,  embora o

modelo de industrialização tenha sido constantemente questionado entre os

estudiosos do assunto.

O fato é que o Brasil viveu um extraordinário crescimento entre os anos

de 1930 e 1970, impulsionado por incentivos internacionais.  No entanto,  as

propostas da aliança tornaram-se inoperantes durante o período previsto para

sua execução - de 1961 a 1971, em razão dos crescentes cortes na ajuda

externa  norte-americana  e  da  posição  conservadora  de  alguns  governos,

culminando com seu rompimento em meados dos anos 1960.

A  partir  dos  anos  de  1970,  os  modelos  desenvolvimentistas  e

Keynesianos, predominantes entre as três décadas anteriores a de 1970, já

não reinavam entre os governos da América Latina, que até então, adotavam

suas teorias ao elaborarem a política econômica de seus países. Aos poucos, o

estruturalismo5 latino-americano  foi  desafiado  e  bem  sucedido,  pela  onda
5Corrente  de  pensamento  econômico  latino-americana  inspirada  nos  trabalhos  dos
componentes da Cepal, que analisava o desenvolvimento econômico do ponto de vista dos
obstáculos  estruturais.  Estes  acreditavam que  estruturas  inadequadas como a  agrária,  por
exemplo,  tornavam  inelástica  a  oferta  de  alimentos  e  matérias-primas,  o  que  significava

22



Associativismo nos Municípios Rurais

ideológica  neoliberal  que  se  expandiu  na  década  de  1980  em meio  a  um

cenário de crise econômica internacional. 

Tal  cenário  foi  evidenciado,  principalmente,  pelo  acirramento  das

desigualdades sociais, precarização do trabalho, barbárie social - fome, crime,

terrorismo,  banalização  da  ética,  dos  valores  familiares,  individualismo,

desumanização,  aculturação,  naturalização  da  injustiça  social,  uso

desordenado dos recursos naturais, etc., cuja realidade revelou que a proposta

neoliberal de desenvolvimento teve mais sucesso no plano das idéias do que

no âmbito socioeconômico (VITULLO, 2007). 

Contudo,  outras  correntes  teóricas  vêm  contrapondo-se  à  ideologia

neoliberal  e  obtendo  um  significativo  espaço  nas  discussões  e  ações

relacionadas  ao  desenvolvimento  na  atualidade,  embora  enfrentando  a

desconfiança  daqueles  que  não  acreditam  em  outra  alternativa  de

desenvolvimento,  pautado pelo o que considerou Sen (2000),  de expansão

das capacidades e liberdades humanas.  

1.4 O paradigma do desenvolvimento e suas nuances 

 Se a princípio, a palavra desenvolvimento era sinônimo de evolução

para muitos, atualmente parece não haver consenso sobre o seu significado. O

que se observa é que “há uma crise do poder explicativo da idéia tradicional de

desenvolvimento” (FAVARETO,  2007,  p.51).  Uma  crise  desencadeada

principalmente  pela  contestação  social  advinda  do  desencantamento  do

sentido de progresso. 

Se durante o apogeu do capitalismo mundial era impossível dissociar

crescimento de desenvolvimento, aos poucos foi ficando cada vez mais claro

que o crescimento econômico pode “não só não contribuir para que o conjunto

da  sociedade  alcance  uma  situação  de  bem-estar,  como  pode  mesmo

contribuir para que cresça a desigualdade entre ricos e pobres, gerando sérios

problemas de coesão social” (FAVARETO, 2007, p.51).

elevação de preços nos centros urbanos (SANDRONI, 2001, p.225).
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Diante da constatação da crise ecológica instalada nos anos setenta e

do  alargamento  da  pobreza  no  mundo  -  ao  passo  que  se  efetivava  um

processo de globalização excludente da economia – os movimentos de crítica

social, materializados em suas mais diversas organizações, forçou a inserção

de  novos  elementos  para  pensar  o  problema  do  desenvolvimento  na

contemporaneidade. 

O problema central do desenvolvimento em conceituá-lo pelo princípio

da justiça social e do crescimento com equilíbrio ambiental. Nesse sentido, as

primeiras denúncias voltadas para essa crise foram esboçadas no Relatório do

Clube de Roma – 1968, cujo conteúdo apontava a eminência de uma escassez

de bens naturais e  na Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente em

1972. 

Dali emergiu também a noção de ecodesenvolvimento6, sinalizando a

necessidade  de  instituir  um  novo  padrão  de  relação  entre  sociedade  e

natureza,  onde  a  degradação  desse  lugar  a  uma  prática  de  melhor

aproveitamento  dos  recursos  naturais  (LEFF,  2001).  Alguns  anos  depois,  a

noção de ecodesenvolvimento foi  substituída pela  idéia  de desenvolvimento

sustentável7, consagrada pelo Relatório Brundtland, em 1987. 

Ao  optar  pela  definição  “desenvolvimento  sustentável”,  tal
como  expressa  no  Relatório  Brundtland,  escolhia-se  uma
conceituação  que,  em  primeiro  lugar,  não  sinalizava  a
necessidade de se instituir um outro padrão, um outro estilo;
em segundo lugar, esta opção era totalmente compatível com a
tentativa de resposta ao alerta levantado pela crítica ambiental
apoiado no paradigma da escassez (FAVARETO, 2007, p 53).  

6 O conceito de ecodesenvolvimento foi apresentado em 1973 por Maurice Strong, tendo seus
princípios  formulados  por  Ignacy  Sachs.  É  definido  como  um  processo  criativo  de
transformação do meio com a ajuda de técnicas ecologicamente prudentes, concebidas em
função das potencialidades deste meio, impedindo o desperdício inconsiderado dos recursos e
cuidando para que estes sejam empregados na satisfação de todos os membros da sociedade,
dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais (SACHS, 1986).
7 Um  processo  de  transformação  no  qual  a  exploração  dos  recursos,  a  direção  dos
investimentos,  a  orientação  do  desenvolvimento  tecnológico  e  a  mudança  institucional  se
harmonizam e reforçam o potencial  presente e futuro, a fim de atender às necessidades e
aspirações futuras...  é  aquele que atende às  necessidades presentes  sem comprometer  a
possibilidade  de  as  gerações  futuras  atenderem  as  suas  próprias  necessidade
(CNUDMA, 1987, p. 10-13).
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O  ápice  do  paradigma  do  desenvolvimento  sustentável se  deu  na

Conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992 – denominada de ECO 928.

Esse momento foi marcado pela implementação de acordos multilaterais entre

diversos países, culminado numa agenda de proposições para o século XXI.

Durante esse evento, foram elaborados quatro documentos a cerca dos rumos

do desenvolvimento, dentre estes, um que ficou conhecido mundialmente como

Agenda 21. Este documento tinha como propósito operacionalizar a idéia de

desenvolvimento local com sustentabilidade. 

Com base nessa idéia Buarque (1998) conceitua desenvolvimento local

sustentável como

...  um processo endógeno registrado em pequenas unidades
territoriais  e  agrupamentos  humanos  capaz  de  promover  o
dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da
população. Representa uma singular transformação nas bases
econômicas e na organização social em nível local, resultante
da mobilização das energias da sociedade, explorando as suas
capacidades específicas. Para ser um processo consistente e
sustentável, o desenvolvimento deve elevar as oportunidades
sociais  e  a  viabilidade e  competitividade  da  economia  local,
aumentando a renda e as formas de riqueza, ao mesmo tempo
em  que  assegura  a  conservação  dos  recursos  naturais
(BUARQUE, 1998; p. 10).

Nessa perspectiva, a idéia de sustentabilidade com base na organização

da sociedade a  partir  das  singularidades  locais,  pode representar  uma das

propostas mais consistente da Agenda 21, como mostra os exemplos de sua

efetivação: as organizações sociais de Icapuí/CE, Porto Alegre/RS, Caicó/RN e

Portalegre/RN. 

Outro esforço em elevar o debate sobre desenvolvimento para além do

crescimento, foi a concepção de desenvolvimento como liberdade proposta por

Sen (2000), como um processo de expansão das liberdades, das capacidades

humanas. 

8 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD),
realizada entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. O seu objetivo principal era buscar
meios de conciliar  o  desenvolvimento sócio-econômico com a conservação e proteção dos
ecossistemas da Terra. 
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A  preocupação  de  Sen  sobre  os  rumos  do  desenvolvimento  já  se

evidenciava em seus estudos 1993 quando alertava sobre a necessidade de

pensar o desenvolvimento como mudança social. Mudanças essas que vão 

... desde efetivações elementares como evitar a morbidade ou
mortalidade precoce, alimentar-se adequadamente, realizar os
movimentos usuais, etc., até muitas efetivações complexas tais
como  desenvolver  auto-respeito,  tomar  parte  na  vida  na
comunidade e apresentar-se em público sem se envergonhar
(SEN, 1993, p. 317).

A partir das observações feitas por Amartya Sen, pode-se dizer que o

foco  do  debate  sobre  desenvolvimento  passou  a  ser  o  problema  da

desigualdade social e da pobreza, expressas nas múltiplas faces da questão

social. Nesse sentido, boa parte das teorias apresentadas procurou compensar

esta  deficiência  trazendo  a  questão  social  para  o  centro  dos  modelos

explicativos. 

Favareto (2007), referenciando a obra de Sen, coloca que suas teorias

apontam para  um igualitarismo  entre  os  indivíduos,  sem no  entanto,  lograr

edificações de uma verdadeira teoria onde esse desejo seja ao mesmo tempo

um pressuposto ético e um elemento operativo na explicação da evolução do

real

Ainda  assim,  pode-se  atribuir  a  estas  duas  formulações

(desenvolvimento  sustentável  e  desenvolvimento  como  liberdade)  uma

contribuição efetiva deslocamento da idéia de desenvolvimento de seu conceito

tradicional.  Pois,  embora  não  aja  consenso  sobre  as  estratégias  de

conservação  ambiental,  nem  da  redução  da  desigualdade  e  da  pobreza,

tornou-se  quase  impossível  pensar  qualquer  estratégia  de  desenvolvimento

sem  levar  em  consideração  elementos  para  a  redução  da  pobreza  e

conservação ambiental.

Importa  destacar,  no  entanto,  que a  marca desse  novo momento se

reflete em dois aspectos:  o primeiro diz  respeito  ao fato de que a idéia de

desenvolvimento perde a adesão natural de crescimento e o segundo, mudam

os  portadores  das  idéias  de  desenvolvimento. Ou seja,  o  desenvolvimento

deixa  de  ser  um  monopólio  da  ciência,  passando  a  freqüentar  os  mais
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diferentes  discursos,  desde  os  de  militantes  de  movimentos  sociais,  de

organizações não-governamentais, até os de agrupamentos políticos diversos9.

É  mais  aconselhável  seguir  a  rota  indicada  por  Celso  Furtado

aprofundando a discussão do desenvolvimento pela via de um estudo mais

aprofundado  de  sua  outra  face  -  o  subdesenvolvimento,  vivenciando

experiências para refletir.   

1.3 A outra face da mesma moeda: o subdesenvolvimento

O termo subdesenvolvimento surge após a Segunda Guerra Mundial,

definindo a situação de inferioridade do sistema econômico-social de um país

em relação aos padrões das nações industrializadas. 

O aspecto mais evidente do subdesenvolvimento é a sua incapacidade

para gerar um alto volume de produção por pessoa ativa, o que resulta numa

baixa renda per capita. Tal fato é atribuído a diversos fatores e dentre esses

poderiam ser destacados: a falta de acesso a terra e o seu uso inadequado;

baixa produtividade de mão-de-obra; ineficiência quanto à formação de capital

devido  ao  baixo  nível  de  poupança;  a  desigualdade  de  renda;  distorção

qualitativa e quantitativa dos investimentos dentre outros efeitos (LEITE, 1983,

p. 36).

Além  desses  fatores,  outros  elementos  caracterizam  o

subdesenvolvimento: 

Baixo  padrão  de  consumo  (alimentos,  roupas,  calçados);
dualismo socioeconômico marcado pela existência de regiões
ou  setores  modernos  ao  lado  de  tradicionais;  falta  de
articulação  entre  os  setores  econômicos  e  situação  de
dependência  nas  relações  internacionais;  deficiente  nível  de
instrução  e  fragilidade  das  instituições  para  promover  e
viabilizar poupanças e aplicá-las produtivamente. Os mercados
são estreitos e apoiados num padrão de distribuição de renda
inadequado nas zonas rurais e urbanas. Os conflitos entre os
que têm e os que não têm e os níveis altos de desemprego

9 Ibidem, p. 69-70.
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criam  ambientes  de  intranqüilidade  e  pressões
desestabilizadoras da harmonia (LEITE, 1983, p. 36).  

Cabe  salientar,  no  entanto,  que  o  subdesenvolvimento  enquanto  um

fenômeno complexo  que  é,  vai  além da análise  econômica,  permeando as

esferas  da  política  e  da  cultura.  Nesse  sentido,  Furtado  (2003),  chama  a

atenção para o subdesenvolvimento enquanto fenômeno de dominação, dos

países tidos como ricos ou de primeiro mundo em relação aqueles pobres ou

em via de desenvolvimento como o Brasil. 

Em se tratando da superação da condição de subdesenvolvido para a de

desenvolvimento,  esta  independe,  segundo  Augusto  de  Franco  (2002),  da

variável  tempo;  do  mesmo  que  a  persistência  das  estruturas  sociais  e

econômicas,  características  do  subdesenvolvimento,  tende  a  acentuar  este

estado,  independente  das  modificações  superficialmente  introduzidas  no

sistema econômico. 

Desse modo, não se pode conceber o desenvolvimento em um sentido

mais  amplo,  isto  é,  como  desenvolvimento  social,  sem previamente  serem

alteradas de maneira significativa as estruturas do subdesenvolvimento. É que

em sistemas complexos estáveis afastados do equilíbrio, como as sociedades

humanas, o desenvolvimento depende da instalação de padrões de interação

internas e externas que garantam as condições da sociedade como tal. 

Logo,  uma  sociedade  na  qual  uma  pequena  minoria  de  indivíduos

melhora suas condições de vida, mas não consegue melhorar as condições de

vida do restante da população, não é uma sociedade que se desenvolve, ainda

que possa ser uma sociedade que cresce economicamente.

Considera-se,  porém,  que  não  se  pode  alterar  o  ciclo  reprodutor  da

desigualdade  e  da  pobreza,  sem  que  aja  a  intervenção  política,

especificamente por isso se diz que o desenvolvimento é uma questão política. 

A  assertiva  fundamenta-se  no  fato  de  se  está  considerando  que a

política  é  um modo  de  regular  os  conflitos  de  interesses  que  determina  a

configuração  de  um  sistema  de  agentes  que  interagem  em  termos,  de

competição e colaboração.  Assim, se esse modo não for  alterado,  “não há

mudança de comportamento coletivo,  não há mudança de papéis e não há
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mudança na composição, na quantidade ou na qualidade de capital humano e

do capital social” (FRANCO, 2002, p.55). 

Pode-se  admitir,  assim,  que  o  grande  desafio  para  superação  do

problema do subdesenvolvimento, é, portanto, a superação da insuficiência da

racionalidade,  própria  das  sociedades  subdesenvolvidas.  Isso  porque  as

incapacidades educacionais somadas a altíssimas taxas de pobreza, própria do

subdesenvolvimento, conduzem essas sociedades a um nível de racionalidade

extremamente  modesto,  contribuindo  para  baixos  níveis  de  racionalidade

pública, que por vez, retroalimenta o subdesenvolvimento.

Apesar  disso,  o  subdesenvolvimento  é  superável  na  visão

institucionalista do desenvolvimento,  uma vez que a organização econômica

eficiente se constitui  na força motriz do crescimento. É que, de acordo com

Douglass  North,  um  dos  teóricos  mais  importantes  desta  corrente  de

pensamento econômico, 

...  a  organização  eficiente  implica  o  estabelecimento  de
arranjos institucionais e direitos de propriedade que criam um
incentivo  para  canalizar  o  esforço  econômico individual  para
atividades  que  aproximam  as  taxas  privadas  e  sociais  de
retorno (NORTH, 1993, p. 166).

Nesse sentido Furtado (2003),  vem corroborar com o pensamento de

North,  quando afirma a necessidade de se ter  órgãos políticos capacitados

para interpretar as legitimas aspirações da sociedade. Enfatiza o mesmo autor

que se esta não dispõe de tal condição, não está aparelhada para empreender

as tarefas do desenvolvimento. Logo, o desenvolvimento pressupõe mudanças

estruturais significativas em suas instituições.

Para  compreender  melhor  o  fenomeno  do  subdesenvolvimento  é

necessário resgatar algumas idéias do economista brasileiro Celso Furtado –

um dos precursores da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe

(CEPAL)10 - uma vez comprovado que este foi um dos intelectuais que mais se

1010 Órgão regional das Nações Unidas, ligada ao Conselho Econômico e Social; foi criada em
1948 com o objetivo de elaborar estudos e alternativas para o desenvolvimento dos países
latino-americanos. Visava a superação do subdesenvolvimento. Seus precursores (entre eles
Raul Prebisch, Celso Furtado, Felipe Herrera, Sunkel) defenderam a necessidade de promover
a industrialização da América Latina e a diversificação geral de sua estrutura produtiva.
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debruçou sobre as causas do subdesenvolvimento nos países ditos periféricos,

em especial, o Brasil, a quem ele dedicou seus estudos, sem, contudo, isolar-

se dos demais. 

Ao  viver  em  uma  sociedade  européia,  pode  confrontar
desenvolvimento  com  a  miséria  do  subdesenvolvimento  que
conhecia, e começar a perceber melhor os obstáculos políticos,
econômicos  e  sociais  ao  sonhado  trânsito  em  direção  ao
desenvolvimento econômico e social (CANO, 2004, p.2). 

Sua abordagem teórica pode ser analisada em três momentos: num pri-

meiro momento - década de 1940 analisa o subdesenvolvimento de modo mais

teórico; num segundo momento – de 1950 aos 1970, considera os aspectos so-

ciais econômicos e políticos; e, por último, nos anos 1980, com sua transição

para a problemática do subdesenvolvimento no plano cultural (IPEA, 2004).

A importância intelectual de Furtado pode ser percebida nas palavras de

Francisco Oliveira quando afirma:  “Ninguém, nestes anos, pensou o Brasil a

não ser nos termos furtadianos [...]. Ele converteu-se em o demiurgo do Brasil

[...]. É o formador de todas as gerações de cientistas sociais, desde 1956” (OLI-

VEIRA, 2003, p. 19).  

A assertiva de Oliveira quanto à influência do pensamento furtadiano, re-

fere-se principalmente, ao livro de Celso Furtado que se tornou um clássico da

literatura  brasileira,  intitulado Formação Econômica  do Brasil,  publicado  em

1959.   

Entende-se que nesta obra Furtado apresenta as raízes do atraso brasi-

leiro e a formação do mercado interno após o deslocamento do centro dinâmico

da economia cafeeira exportadora para a economia urbano-industrial. Nas pa-

lavras de Oliveira,  “o forte do livro é a explicação que apresenta da transição

da economia exportadora de café para a economia industrial  que emerge a

partir da Segunda Guerra Mundial”11.

 Outra obra de grande repercussão, embora menos impactante do que

Formação Econômica do Brasil,  na visão dos críticos, foi o livro  Desenvolvi-

mento e Subdesenvolvimento (1961). Aqui, acredita-se que a essência de sua

11 Ibidem, p. 19.
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análise está no próprio confronto da dicotomia: Desenvolvimento/Subdesenvo-

lvimento.  Neste livro Furtado afirma:  “o subdesenvolvimento é um processo

histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham, necessariamente, pas-

sado  as  economias  que  já  alcançaram  grau  superior  de  desenvolvimento”

(FURTADO, 1961, p. 180).

Já na obra,  Teoria Política do Desenvolvimento Econômico  (1967), em

sua quarta parte, mas especificamente, Furtado esmiúça a formação histórica

do subdesenvolvimento e conclui ampliando o que já havia afirmado em De-

senvolvimento e Subdesenvolvimento: 

O subdesenvolvimento  é a manifestação de complexas rela-
ções de dominação-dependência entre povos, e que tende a
auto-perpetuar-se  sob  formas  cambiantes  [...],  requerendo,
para sua superação, a formação de centros nacionais de deci-
são válidos [...], ou seja, a tomada de consciência da dimensão
política da situação de subdesenvolvimento (FURTADO, 1983,
p.142-146). 

Revisitando as leituras de e sobre Furtado, observa-se, que seus estu-

dos sobre os problemas e as raízes do subdesenvolvimento, assim como, os

meios de suplantá-lo por meio da industrialização, se fez presente em grande

parte dos programas de governos de vários países da periferia e em especial,

do Brasil. Desse modo, confirma-se a assertiva de Araújo (2005) quanto a evi-

dencia de que Furtado não se limitou a ofereceu apenas explicações econômi-

cas para as questões do desenvolvimento/ subdesenvolvimento brasileiro. 

De fato, Furtado é reconhecido não só por sua capacidade intelectual,

mas como figura pública, preocupado em denunciar a disparidades regionais

do Brasil. Mesmo quando todos festejavam a política desenvolvimentismo jus-

celinistas, ele revelou sua insatisfação quanto ao modelo e propôs políticas pú-

blicas diferente das apresentadas até então para reduzir as desigualdades re-

gionais. Segundo Araújo (2005), embora a maior preocupação de Furtado fos-

se focada nas questões nordestina, havia uma preocupação maior por trás dela

que era a preocupação com a fratura da nação.

A ingerência  de Furtado para discutir  essa questão,  se faz,  segundo

Araújo (2005, p. 61), com base na constatação de que a política de industriali-
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zação de Juscelino Kubitscheck era ótima para o Brasil, mas vista da dimensão

espacial era ampliadora das desigualdades regionais. Portanto, era portadora,

em si, do germe da ampliação da “questão regional” brasileira.  

Com essas constatações, “Furtado põe em xeque – o núcleo da política

Juscelinista” Até  então,  alegavam  que  “o  Nordeste  vai  mal  por  causa  da

seca”12.

No entanto, o problema para 

“Ou se mexe nas estruturas ou não se enfrenta a questão nordestina, dizia Fur-

tado”

“Aspectos Econômi-

cos do Problema da Seca”  

12 Ibidem, p. 63.
13 GTDN consistiu  em um órgão federal  de estudo da situação econômica – conjuntural  e
estrutural – da região Nordeste, sob a coordenação técnica de Celso Furtado, com o objetivo
de  realizar  um  diagnóstico  da  raiz  dos  problemas  econômicos  nordestinos  e  formular
alternativas de política econômica para acelerar o desenvolvimento da região (MARTINI, 2006).
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Em meados de 1960 até aproximadamente metade dos anos 80, o Brasil

passa por um processo de “modesta desconcentração”. Aquele processo inten-

so de concentração diagnosticado pelo GDTN se atenua. Começa-se a viver

uma tendência à desconcentração.  A base agrícola desconcentra, e a própria

base industrial  do país também desconcentra. O resultado dessa ação foi a

“atenuação das diferenças regionais e, sobretudo, a integração das regiões pe-

riféricas à dinâmica nacional” (ARAÚJO, 2005, p. 65-66).

Na concepção de Furtado, a superação do subdesenvolvimento brasilei-

ro se daria mediante reformas na estrutura social e econômica, cujas ações

proporcionariam às camadas menos favorecidas a entrada no mercado de con-

sumo. Nesse sentido, sugere em seu livro Um Projeto para o Brasil (1968), re-

formas como mudança da estrutura da renda, reorientação do processo produ-

tivo, reforma agrária, a necessidade de rever a capacidade para importar e o

poder de comando das empresas transnacionais (FURTADO, 1968). 

Para o autor a idéia de que “os povos pobres podem algum dia desfru-

tar das mesmas formas de vida dos atuais povos ricos, é simplesmente irreali-

zável” (FURTADO, 1974; p.102, grifo nosso). Assim, os benefícios proclama-

dos pelo  desenvolvimento,  como a redução das desigualdades sociais,  não

passava de uma promessa enganosa. 

A implantação no Brasil do projeto neoliberal nos anos de 1990 abortou

a construção da nação, sem que esta desempenhasse sua função histórica de

redução das disparidades sociais e regionais reclamadas por Furtado. Tal de-

sarticulação do país é resultante da atuação das transnacionais, do grande ca-

pital financeiro e do grupo dos países mais ricos que atuam com “forças desar-

ticuladoras” do sistema nacional (FURTADO, 2000).

Diante do espectro neoliberal,  a preocupação de Furtado nos últimos

anos de sua existência, parece repousar na insistência de disseminar a idéia

que era preciso formular uma política de desenvolvimento com base numa ex-

14 A SUDENE, órgão máximo de planejamento e fomento ao desenvolvimento da região foi
fundada em 1959, como um desdobramento do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste (GTDN), criado em 1958.
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plicitação dos fins substantivos que almejamos alcançar, e não com base na ló-

gica dos meios imposta pelo processo de acumulação comandado pelas em-

presas transnacionais (FURTADO, 2002).

Nesse sentido, novas teorias insurgem. Não mais numa perspectiva de

uma macro-teoria como é considerada a de Karl Marx na segunda metade do

século XIX.  “Não se trata de mais um ‘neo’, mas de contribuições que, ainda

que  dispersas  e  pontuais,  pertencem  à  construção  de  uma  arquitetura

diferente” (DOWBOR, 2006, p. 6).  

A propósito dessa questão, cabe aqui relembrar a importância do surgi-

mento, em 1990, do Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, das Nações

Unidas, o qual indica que o desenvolvimento precisa garantir uma sociedade

economicamente viável, socialmente justa, e ambientalmente sustentável. A vi-

são das Nações Unidas quanto ao rumo do desenvolvimento se materializa na

recomendação que faz no seu mais recente documento, apresentado em 2005.

O documento propõe que, “devemos nos concentrar em políticas explíci-

tas para evitar tanto os efeitos negativos da globalização sobre o desenvolvi-

mento social como as novas ameaças colocadas por reformas centradas em

mercados”  (RELATÓRIO  SOBRE  O  DESENVOLVIMENTO  HUMANO  NA-

ÇÕES UNIDAS, 2005, p. 135).

 Trata-se, pois, segundo o Relatório acima referenciado, de uma ação

deliberada, empreendida para garantir que as identidades e direitos culturais,

religiosos e étnicos sejam explicitamente protegidos em acordos internacionais

e em legislações nacionais e locais, e que esta proteção se traduza num código

de conduta implementável para as corporações nacionais e transnacionais bem

como os interesses privados que operam sob jurisdição nacional. 

A  partir  dessas  formulações,  ficou  claro  que  não  basta  criar  uma

atmosfera adequada para o mercado. É preciso direcionar a economia para

novas rotas, onde se possa vislumbrar o que dela a sociedade deseja. Tem-se

então, uma inversão radical dos modos de pensar o desenvolvimento.

Nesse sentido Dowbor (2006), é enfático ao dizer o social deixou de ser

um  meio  para  assegurar  objetivos  econômicos.  Para  o  autor  houve  uma

inversão: o humano estar sendo colocado como objetivo maior. O econômico é

visto como meio para melhorar as condições de vida das pessoas. O humano
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deseja uma vida com saúde,  educação,  cultura,  lazer,  segurança,  etc,.  E a

economia tem de se colocar a serviço destes objetivos sociais.

A assertiva de Dowbor nos faz acreditar que um dos grandes problemas

do desenvolvimento hoje, continua a ser a questão estrutural, tornando assim,

atual a literatura de Furtado, ao revelar a necessidade de resgate do papel es-

truturador  do Estado,  da capacidade de planejamento.  “Quando há planeja-

mento e uma visão ampla dos objetivos, estes podem ser submetidos à socie-

dade, que poderá se pronunciar. Sem planejamento, aparecem fatos consuma-

dos. Não há opção democrática, apenas negócios” (DOWBOR, 2006, p.39). 

Nesse sentido, as propostas de desenvolvimento local atribuem ao Esta-

do a tarefa de reverter às desigualdades por meio da adoção de políticas go-

vernamentais que explorem os potenciais endógenos da diversa base regional

do Brasil. Tal fato, evidencia a atualidade do pensamento furtadiano quanto a

importância  do  mercado  interno  e  da  solução  das  desigualdades  regionais

para, a partir de então, suplantar as bases da crise do desenvolvimento/ subde-

senvolvimento e colocar o país na rota do desenvolvimento sustentável.

Para tanto, é preciso que as pessoas participem desse novo projeto de

desenvolvimento, mas, sua efetiva participação no processo de desenvolvimen-

to só se dará se o exercício da liberdade for assegurado, não só  em termos al-

mejar novas possibilidades de expansão das capacidades humanas, como de

cooperar na busca de tal propósito; afinal,

O desenvolvimento requer que se renovem as principais fontes
de privações de liberdade: pobreza e tirania, carência de opor-
tunidades econômicas e  destituição  social  sistemática,  negli-
gência dos serviços públicos e intolerância ou interferência ex-
cessiva de Estados repressivos. A despeito de aumentos sem
precedentes na opulência global, o mundo atual nega liberdade
elementares a um grande número de pessoas – talvez à maio-
ria (SEN, 2000, p. 78). 

A expansão da liberdade trata-se, em outros termos, da reconciliação do

crescimento econômico com o desenvolvimento social por meio da política, ou

melhor, por meio da “capacidade de fornecer ao processo de desenvolvimento

a orientação necessária, na forma de um projeto democraticamente construído,
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e de projetar um sistema de regulamentação das esferas pública e privada de

nossas vidas” (SACHS, 2001, p. 161).

Pode-se inferir então, com base no exposto, que o desenvolvimento e o

subdesenvolvimento se constituem em dois aspectos de um mesmo processo

histórico e que sua superação depende fundamentalmente de mudanças so-

ciais. Do contrário, o desenvolvimento não será outra coisa senão crescimento

econômico, que é necessário para difundir riquezas, porém, insuficiente, para

provocar as mudanças necessárias no capital humano e social.  

1.4 Da crise do desenvolvimento as propostas alternativas

Diferente do paradigma econômico dominante tradicional, voltado para

questão da produção e do lucro, o paradigma do desenvolvimento alternativo,

segundo Boaventura Santos (2001) preocupa-se com a questão da melhoria

das  condições  de  vida  das  pessoas.  Sua origem remota  os  anos  de  1970

quando,  intelectuais,  especialistas  em  planejamento  econômico  e  ativistas,

começaram  a  formular  reflexões  e  organizar  eventos  manifestando  suas

insatisfações quanto à abordagem tradicional do desenvolvimento. 

O debate sobre formas alternativas de desenvolvimento, desde então,

tem permeado a mente de intelectuais em suas análises teóricas e desafiado

os peritos  em planejamento econômico nos seus trabalhos empíricos a dar

respostas  às  novas  demandas  sociais.  Suas  análises  e  práticas  são  muito

diversificadas,  embora,  compartilhem  de  um  conjunto  de  pressupostos  e

propostas, que Boaventura Santos (2001), considera ser a coluna vertebral da

teoria do desenvolvimento alternativo.

A coluna vertebral de que trata a teoria do desenvolvimento alternativo

constitui na 

...  crítica de fundo à estrita  de racionalidade econômica que
inspirou  o  pensamento  e  as  políticas  de  desenvolvimento
dominante [...] contra o desenvolvimento “a partir de cima”, esta
perspectiva propõe um desenvolvimento de base, ou “de baixo
para cima” (bottom-up). o desenvolvimento alternativo privilegia
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a escala local,  tanto como objeto de reflexão como de ação
social  [...]  O  desenvolvimento  alternativo  é  cético  tanto  em
relação a uma economia centrada exclusivamente em formas
de  produção  capitalista  quanto  e  relação  a  um  regime
econômico  centralizado  controlado  pelo  Estado  (SANTOS,
2001, p 46-47).

Nessa  perspectiva,  a  teoria  propõe  como  atores  centrais  do

desenvolvimento  os  sujeitos  coletivos.  Por  vez,  o  caráter  coletivo  do

desenvolvimento gera, segundo Boaventura, um tipo de poder comunitário que

pode criar o potencial para que os efeitos das iniciativas econômicas populares

atinjam a esfera política e gerem um círculo virtuoso que contrarie as causas

estruturais da marginalização. 

Em outros termos, um desenvolvimento alternativo 

...é centrado nas pessoas e no seu ambiente, mais do que na
produção  e  nos  lucros.  Da  mesma  forma  que  o  paradigma
dominante  aborda  a  questão  do  crescimento  econômico  na
perspectiva  da  empresa,  que  é  o  fundamento  da  economia
neoclássica,  um  desenvolvimento  alternativo,  baseado
como  deve  ser  no  espaço  de  vida  da  sociedade  civil,
aborda a questão da melhoria das condições de vida e das
vivências na perspectiva do domicílio (FRIEDMANN, 1996,
p. 31-35, grifo nosso).

Nesse sentido, a concepção de “desenvolvimento como um processo de

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”, como propõe (SEN,

2000;  p.  17),  vem  complementar  e  legitimar  as  propostas  alternativas  de

desenvolvimento. Na visão do “desenvolvimento como liberdade”, as liberdades

instrumentais  (liberdades  políticas,  facilidades  econômicas,  oportunidades

sociais, garantias de transparência e segurança protetora) ligam-se umas às

outras e contribuem com o aumento da liberdade humana geral (SEN, 2000),

condições essenciais nos processos de desenvolvimento local.  

Para tanto, é necessário que as principais fontes de privação dessas

liberdades  sejam extraídas do próprio  meio,  como a pobreza,  carências  de

oportunidades econômicas, negligências dos serviços públicos, interferência de

estados excessivamente repressivos, dentre outras.
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Neste  sentido,  “as  políticas  públicas  visando  ao  aumento  das

capacidades  humanas  e  das  liberdades  substantivas  em  geral  podem

funcionar  por  meio  da  promoção  dessas  liberdades  distintas,  mas  inter-

relacionadas15”.  Correspondendo  a  múltiplas  liberdades  inter-relacionadas,

existe  a  necessidade  de  desenvolver  e  sustentar  uma  pluralidade  de

instituições16.

Contudo, não basta garantir  a pluralidade de instituições para que as

intervenções se efetivem. “O desempenho das intervenções será resultado da

eficiência da mudança institucional e da efetividade das instituições, reduzindo

o ambiente de incerteza existente, de forma que possam ser empreendidas

iniciativas incentivadoras de inclusão” (BASTOS, 2006; p.144). 

Em  outras  palavras,  uma  proposta  alternativa  de  desenvolvimento

requer um Estado ágil (com estrutura burocrática eficiente e integrada a essa

nova proposta de mudança e as ações dos atores que dele emergem), que

responda  e  preste  conta  aos  seus  cidadãos.  Um  Estado  que  se  apóia

amplamente numa democracia inclusiva na qual os “poderes para administrar

os problemas serão idealmente manejados localmente, restituídos às unidades

locais de governança e ao próprio povo, organizado nas suas comunidades”

(DOWBOR, 2006, p. 41).

Dowbor  considera  que  o  envolvimento  da  comunidade  na  gestão

racional  dos  recursos  localmente  disponíveis  figura  como  um  mecanismo

regulador complementar ao lado do mercado (regulador  dominante do setor

empresarial) e do direito publico administrativo (que rege os órgãos do Estado).

Como a qualidade de vida da comunidade deve representar em última

instância  o  resultado  que  se  quer  do  desenvolvimento,  a  organização  da

demanda comunitária, deverá, portanto, servir de bússola para a produtividade

sistêmica, da mesma forma como a demanda do consumidor individual o era

para os processos produtivos tradicionais (DOWBOR, 2006).

Seguindo esse mesmo raciocínio quanto à importância da participação

civil nos processos de desenvolvimento local,  Putnam (1996), afirma que os

mecanismos participativos não só complementam a regulação do Estado e do

mercado,  mas  constituem  uma  condição  importante  da  eficiência  destes

15 Ibidem, p. 25.
16 ibidem. p.26.
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mecanismos. O mesmo autor apresenta o capital social como fator importante

para a estrutura de governança em um dado território.

Nesta  mesma  linha  de  pensamento  podemos  citar  os  trabalhos  de

Abramovay  (2000),  Buarque  (1998)  Teixeira  (2001)  Singer  (2001),  dentre

outros. Todos têm evidenciado a necessidade de construção de mecanismos

alternativos  de  atuação  coletiva  para  superar  a  negação  de  cidadania

reproduzida  no  cotidiano  das  pessoas  nas  mais  diferentes  sociedades

decorrente da extrema racionalidade econômica. 

Os  trabalhos  de  Ignacy  Sachs,  também  chamam  a  atenção  para  a

construção  de  estratégias  de  desenvolvimento  local,  considerando  a

comunidade, o espaço por excelência de iniciativas alternativas de processos

de desenvolvimento sustentável.

Assim sendo, a negação da cidadania só será enfrentada na medida em

que a sociedade se conscientize das causas geradoras dos seus problemas e

do  fato  de  que  tais  problemas,  não  serão  resolvidos  apenas  por  políticas

compensatórias,  embora sejam importantes,  mas pela gestão participativa e

democrática dos espaços locais (DOWBOR, 2000).

Para Dowbor,  quando as pessoas de uma dada localidade se portam

apenas como beneficiárias passivas de programas estatais assistenciais, que

acessadas de modo vertical por meio de uma relação patrono-cliente, dentro de

um jogo de interesses políticos partidário, as chances dessa comunidade local

se desenvolver é significante reduzida.

É  que  ao  verticalizar  as  relações,  um  conjunto  de  fatores  é

desencadeado como: desestimulação das conexões horizontais; desmobiliza a

criatividade  e  a  inovação  de  capital  social  para  enfrentar  coletivamente  os

problemas, logo, impedi que se amplie e se reproduza socialmente o capital

social, necessário para que a comunidade se desenvolva. 

Nesse  sentido,  surgem  novos  atores  construindo  espaços  de

mobilização  democrática  e  produtiva,  (administrações  públicas,  empresas,

sindicatos, organizações da sociedade civil)  organizando-se para mobilizar o

potencial local. Assim, dinamizam um conjunto de atividades, partindo de novos

pactos e arranjos sociais e da mobilização dos recursos disponíveis. 

Os aportes externos continuam sendo importantes, mas devem existir

apenas como complemento a uma dinâmica que pertence à própria sociedade
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local.   É  neste  local  que  as  associações  se  colocam  como  agentes  de

mudança, como “uma proposta e um caminho comprovadamente eficiente para

que os/as trabalhadores/as levem à frente e conquistem seus objetivos e uma

melhor qualidade de vida” (VEIGA & RECH, 2001, p. 12).

Para  Dowbor  (2006),  uma  melhor  qualidade  de  vida  remete  dentre

outras  coisas,  a  um  bairro  agradável,  com  razoável  prosperidade,  saúde,

riqueza cultural,  equidade e segurança. Grande parte destas coisas, o autor

considera  que  se  organiza  localmente  e  ter  uma  economia  gerida  por

resultados implica que estes resultados sejam em grande parte determinados

pelas comunidades criativas e diferenciadas que temos, e não essencialmente

reproduzindo um modelo padrão decidido de cima. 

Assim, ao associarmos desenvolvimento local com o conceito de cultura

do desenvolvimento estaríamos apontando na concepção de Dowbor para uma

reconciliação entre a democracia política e a democracia econômica. Contudo,

“o possível outro mundo vai exigir uma outra ciência econômica, que incorpore

estas dimensões” (DOWBOR, 2006, p. 44).

A chave, portanto, que abre a porta para o sucesso nesse processo de

desenvolvimento,  parece estar na a iniciativa,  no sentimento de apropriação

das  políticas,  que  é  realocada  no  espaço  local,  onde  as  pessoas  podem

participar  diretamente,  uma  vez  que  conhecem  a  realidade  e  a  escala  de

decisão não escapa do domínio de seus conhecimentos. 

O grande dilema é saber se é possível recuperar o controle através da

construção de processos democráticos na base da sociedade, ou se a ordem

virá de cima, com toda a atrocidade que este tipo de solução tem representado.

É  certo  que  a  falta  de  modelos  e  “receitas  de  revolução”  abala

esperanças. É desconfortável caminhar no escuro, acostumar-se à ausência de

certezas.  Mas,  se  deve  observar  que  as  incertezas  não  paralisam a  ação

coletiva,  a  crença  da  construção  de  espaços  mais  igualitários  de

reconhecimento e de garantia de direitos. Não destrói, sobretudo, a teimosa

construção de vínculos solidários de responsabilidade pelo destino comum dos

seres humanos. 

As  teorias  já  indicam  que  houve  uma  inversão  radical  da  idéia  de

desenvolvimento,  ao  vislumbrar  a  possibilidade  de  uma  comunidade  local

poder ser responsável pelo seu próprio processo de mudança. Urge descobrir
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quais  as  melhores  estratégias  alternativas  de  desenvolvimento.  Para

Boaventura  (2001),  por  exemplo,  as  associações  de  produtores  são  uma

importante opção para o desenvolvimento social.
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CAPÍTULO II

AÇÃO COLETIVA E ASSOCIATIVISMO COMO ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

“Há muita gente que está entendendo que o caminho do progresso é feito junto, por meio da
solidariedade.”

(Pe. Dário Tórbole).

2.1 Ação Coletiva: aspectos conceituais

Segundo Andrews (2005), o termo ação coletiva foi difundido por Olson

(1965),  que o utilizou para discutir  o comportamento típico de um indivíduo

utilitarista, caracterizado como aquele que age segundo seu próprio interesse,

almejando  sempre  maximizar  seu  benefício  pessoal  dentro  da  forma  de

intervenção organizada.  

De  fato,  para  Olson  (1999),  o  objetivo  das  associações  é  sempre

promover os interesses comuns de seus membros. Nesse sentido, todos eles

são tratados da mesma maneira pela organização, significando que quando um

resultado é alcançado pela associação nenhum de seus membros pode ser

excluído dos benefícios trazidos por ele.

A argumentação de Olson (1999) repousa sobre a seguinte lógica de

raciocínio: primeiro é preciso admitir que, por mais variados que possam ser os

desejos humanos, eles podem ter pontos em comum; num segundo momento,

os  homens  reconhecem  ter  interesses  comuns,  o  que  Marx  chamaria  de

“consciência”;  a  partir  desses  interesses comuns os homens planejam uma

atuação  coordenada  para  alcançá-los.  Esta  atuação  coordenada,  que  tem

origem num reconhecimento consciente de interesses comuns, recebe o nome

de ação coletiva.

Olson estabelece para tanto, três situações teóricas (ou ideais) em que

os  indivíduos  podem estar  frente  à  uma ação  coletiva.  A  primeira  delas  é

aquela em que os membros do grupo não adquiriram consciência do interesse

comum, ou já o fizeram, mas os custos da ação são maiores que os benefícios
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que ela trará. Esse é um grupo latente, onde a possibilidade de ação coletiva é

nula.  A  segunda  situação  apresentada  pelo  o  autor  é  aquela  em  que  os

membros já compartilham objetivos, mas os custos para sua obtenção são da

mesma intensidade dos benefícios que ela trará. São grupos semi-organizados,

onde a possibilidade de ação é baixa. 

Na  terceira  situação,  os  benefícios  da  ação  são  maiores  que  seus

custos.  Esse  grupo  social  com  alta  possibilidade  de  ação  coletiva  é

denominado de grupo organizado. 

Olson (1999), também afirma que o tamanho da organização determina

a possibilidade de ação coletiva. Nos grupos muito extensos, onde o benefício

desejado pode ser obtido apenas com a ação de uma parte de seus membros,

e que, na medida em que se for alcançado esse fim, será compartilhado com

todos  os  membros  tendem  a  considerar  sua  participação  individual  como

dispensável e preferem esperar confortavelmente sem se manifestar. 

Ainda  conforme  Olson  (1999),  a  grande  extensão  do  grupo  ainda

dificulta a identificação de quem participa realmente ou não, além de tornar

mais elevado os custos da ação. Já em grupos reduzidos os custos para a

manutenção da organização é menor, logo se torna mais fácil perceber os mais

“preguiçosos” e, portanto, induzi-los a participar. 

Além desses, outro fator foi apresentado por Olson como determinante

da ação coletiva: o status da organização na estrutura social. Para esse autor,

o prestígio de uma organização frente à sociedade e os recursos humanos e

financeiros  que ela dispõe,  permitem manter  um maior  controle  sobre seus

integrantes, através de mecanismos de recompensas.

 Olson reduz a ação coletiva ao contexto de interesses e a obtenção de

benefícios concretos, desconsiderando a solidariedade e os estímulos afetivos

como a argamassa das relações sociais. “Desconsidera o momento em que a

dinâmica  institucional  afeta  o  impulso  autônomo  de  atuar  coletivamente”

(BOSCHI, 1999, p. 74).  

Outro pensamento a respeito da teoria da ação coletiva é apresentado

também por Ostron (1998). Aqui, a compreensão da lógica da ação coletiva

perpassa  pelo  entendimento  dos  dilemas  sociais  que  “ocorrem  quando

indivíduos  em situação de interdependência  encaram escolhas  nas  quais  a

maximização de interesse próprio de curto prazo produz resultados que deixam
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todos os participantes pior do que alternativas possíveis” (OSTROM, 1998, p.1

Apud QUARESMA & RAUL,  2006,  p.141).  Assim,  poder-se-ia  dizer,  que os

dilemas sociais são frutos do conflito entre os interesses individuais e coletivos.

Neste  sentido,  a  cooperação  figura  como o  elemento  essencial  para

resolução  dos  dilemas  sociais,  o  que  implica  no  estabelecimento  da

reciprocidade,  reputação e confiança.  Essa reciprocidade incide  em normas

básicas, em estratégias que podem ser utilizadas nos dilemas sociais (Ibidem).

Sob este prisma, a reputação figura como um importante recurso quando

os indivíduos usam a retribuição contra aqueles que não mantêm seus acordos

ou seu compartilhamento. Já a confiança no contexto do dilema social significa

que  ela  afeta  se  um indivíduo  está  disposto  a  iniciar  uma  cooperação  na

expectativa que haverá reciprocidade17.

Desse  modo,  a  relação  entre  reputação,  confiança  e  reciprocidade

determina a escala de cooperação e de benefícios. A argumentação de Ostrom

(1998), sobre este tripé, está centrado na defesa da gestão de recursos auto-

organizados, ou seja, os participantes de uma comunidade podem se organizar

com o objetivo de criar regras que especifiquem direitos e deveres para um

bem público destinado a todos aqueles que estão envolvidos.

Outra possibilidade de entendimento dos dilemas sociais pode advir do

conceito de capital social empregado por Putnam (1996). Para esse autor, o

capital social baseia-se na confiança mútua, na capacidade de cooperar e de

trabalhar  juntos.  Deste  modo,  na  ausência  de  capital  social,  os  indivíduos

tendem a tomar decisões que, em princípio, parecem vir em prejuízo de todos.

Isto  porque,  em  determinadas  situações,  os  indivíduos  –  chamados

aproveitadores ou “free-riders” – querem auferir vantagens de tais decisões.

Como uma alternativa para os  free-riders, Putnam (1996) cita Hobbes,

quando este propõe a resolução dos dilemas sociais através da coerção de um

terceiro:  o leviatã,  que possibilita  a confiança mútua entre os envolvidos no

dilema.  Dessa  maneira,  “o  Estado,  na  sua  racionalidade  centralizadora

possibilita aos seus cidadãos fazerem aquilo que não podem fazer por conta

própria – confiarem uns aos outros”18.

17 Ibidem.
18 Op. cit., p. 175.
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Putnam (1996),  no entanto,  nega à solução hobbesiana e defende a

importância do capital social. Para o autor, a coerção de um terceiro (o Estado),

não é solução adequada, já que, além de ser onerosa, nem sempre soluciona

os dilemas de ação coletiva, pois as sociedades são menos eficientes. 

O mesmo Putnam afirma que o capital social fortalece o Estado, e não o

contrário.  Daí,  defender a utilização do estoque de capital  social  (confiança,

normas  e  sistemas  de  cooperação)  como  meio  de  ampliar  a  eficiência  da

sociedade.  O  autor  assegura  que  em  sociedades/comunidades  que

historicamente mantêm um estoque de capital social, é mais fácil resolver os

dilemas sociais  porque existe um aumento na confiança,  na capacidade de

cooperar e de alcançar seus objetivos.

Ainda  conforme Putnam,  boas  relações  sociais  contribuem para  criar

formas e laços solidários, tanto por parte do Estado para com a sociedade,

quanto por parte das empresas.  Desse modo,  a superação dos dilemas da

ação coletiva – como a questão da insegurança pública – depende de como “o

jogo é disputado em regras de reciprocidade e de bons jogadores” (PUTMAN,

1996; p. 115).

Nesta lógica, a eficácia das ações coletivas voltadas para a superação

dos  dilemas  sociais,  depende  de  fatores  internos;  externos e  de  contexto.

Conforme Ramírez & Berdegué (2001, p.8), os fatores internos compreendem

aqueles que dizem respeito às relações entre os participantes e entre eles e os

grupos ou organizações que canalizam a ação coletiva, destacando-se:

 Os valores compartilhados pelos participantes na ação coletiva, entre os

que se destacam a solidariedade,  a honestidade, a reciprocidade e a

confiança, todos eles em contraposição com o individualismo.

 As normas de conduta dos participantes da ação coletiva, tais como o

cumprimento de compromissos, a disciplina, o respeito, a abertura ao di-

álogo e a disposição à autocrítica.

Os sistemas de regras formais que regem as relações no interior da or-

ganização ou grupo que empreende a ação coletiva. 
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A existência de líderes inovadores capazes de conduzir  o desenvolvi-

mento coletivo para contribuir não só ao êxito da ação coletiva, senão

que a sua sustentabilidade.

Quanto aos fatores externos, estes dizem respeito às relações entre as

organizações que realizam a ação coletiva e outros atores sociais que tem uma

incidência  direta  sobre ela.  Entre  os fatores externos,  Ramírez & Berdegué

(2001, p.8) chamam a atenção para:

A capacidade de articulação e cooperação com diversos agentes, cons-

truindo sólidas plataformas de trabalho.

A existência de ‘motores de sustentabilidade’, entendidos como aqueles

que geram incentivos que estimulam a permanência e continuidade das

estratégias da ação coletiva.

Já as relações  entre  as organizações  que realizam a ação coletiva  e  o

marco de incentivos, oportunidades e restrições onde nascem, planificam-se e

realizam-se estas ações coletivas, estão determinadas,  conforme Ramírez e

Berdegué (2001) pelos seguintes fatores de contexto:

No plano cultural, a mudança do paradigma comunitário pelos modelos

individualistas de desenvolvimento, com alguns espaços para o nasci-

mento de modelos de cooperação sob o paradigma da solidariedade.

A democracia como sistema político predominante, a nível nacional e lo-

cal, com mudanças e mobilizações que favorecem o aprofundamento da

democracia e da expansão da cidadania.

Ramírez & Berdegué, também afirmam que o alcance dos objetivos e

propósitos da ação coletiva são necessariamente “progressivo”, o que significa

dizer que, 

... os objetivos que perseguem o bem público, que podem
ser propostos por um grupo ou sociedade determinada,
evoluem ao longo do tempo desde aqueles de menor aos
de maior complexidade, conforme foram desenvolvidos os
seus capitais  humanos e sociais.  Esta  idéia  articula  os
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objetivos  maiores,  no  sentido  que  transcendem  os
benefícios  individuais,  com  os  objetivos  de
desenvolvimento  mais  particulares,  como  são  os  de
fortalecimento  do  capital  humano  e  do  capital  social.
Assim, torna-se indispensável compreender e internalizar
nas políticas e projetos de apoio à ação coletiva, que o
capital  social  e  o  capital  humano não são  transferíveis
linearmente  desde  agentes  externos  aos  grupos
envolvidos  na  ação  coletiva  (RAMÍREZ & BERDEGUÉ,
2001, p.3).

Para desenvolver estas capacidades, tais quais as empregada por Sen

(2000)  de  forma responsável,  o  caminho  mais  adequado  é,  portanto,  o  de

promover e facilitar os processos de aprendizagem social, através dos quais os

grupos, comunidades ou organizações possam desenvolver progressivamente

o seu capital social.

Nessa  lógica,  um  grupo,  por  exemplo,  com  um  grau  incipiente  de

desenvolvimento  das  suas  capacidades  de  mobilização,  dificilmente  poderá

alcançar os objetivos complexos do bem público,  onde intervêm numerosos

fatores, agentes, altos graus de incerteza, etc., já que a consecução destes

objetivos demanda de um significativo grau de acumulação de capital social.

Assim sendo, 

Os grupos que  carecem destas  capacidades  num grau
suficiente, devem se limitar a objetivos menos complexos,
isto é, onde exista um maior controle por parte dos atores
na relação entre a ação coletiva e os seus efeitos - ou
talvez para simplificar, uma relação de causalidade mais
direta  entre  a  ação  e  o  resultado  (RAMÍREZ  &
BERDEGUÉ, 2001, p.4).

Do  contrário,  a  tendência  é  o  fracasso  recorrente  do  que  se  pode

denominar  de  ‘pseudo-ações  coletivas’,  que  não  passam  de  construções

artificiais  e passageiras,  apenas funcionais aos objetivos e necessidades de

algum projeto ou política de origem exógena. 
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Apesar das dificuldades enfrentadas para sua efetivação, a ação coletiva

atualmente tem sido considerada um “fenômeno capaz de trazer mudanças às

estruturas sociais em termos de bem coletivo”  (Araújo, 2006, p.2).  Logo, as

teorias de ação coletiva são importantes para a compreensão dos processos

de desenvolvimento local onde as associações se destacam enquanto atores

importantes.

2.2 Associativismo e as novas institucionalidades 

O associativismo compreende a atividade humana desenvolvida em um

grupo social e é constituído por uma coletividade de indivíduos ligados entre si

por uma rede ou sistema de relações sociais. Especificamente em relação às

associações de produtores rurais, objeto desse estudo, Alencar (1997), define

as mesmas como entidades que agrupam certo número de produtores, com

interesses comuns, tendo como finalidade resolver os seus problemas de forma

coletiva e com práticas solidárias. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

(2000),  o  associativismo  inclui  qualquer  organização  voluntária  e  não

remunerada, que estabeleceu um vínculo com a finalidade de conseguir um

objetivo  comum.  Para  Sherer  Warren  (2004,  p.  14),  o  associativismo  civil

compreende

...  formas organizadas de ações coletivas, empiricamente
localizáveis e delimitadas, criadas pelos sujeitos em torno
de  identificações  e  propostas  comuns,  como  para  a
melhoria  da  qualidade  de  vida,  defesa  de  direitos  de
cidadania,  reconstrução  ou  reivindicação  em  torno  de
interesses comunitários de variados tipos sociais (SHERER
WARREN, 2004, p.14). 

Formalmente, é concebível dizer que qualquer que seja o tipo de asso-

ciação ou seu objetivo, a associação é um meio jurídico de legalizar a união de
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pessoas em torno de seus interesses e que sua constituição permite a constru-

ção de condições maiores e melhores do que as que os indivíduos teriam isola-

damente para a realização dos seus objetivos.

Esquematicamente, as associações podem ser representadas segundo

Alencar (1997), como apresentado em seguida: 

     
Figura: 01: Esquema representativo dos vários formatos associativos.
Fonte: Adaptado por JALES, Edilene (2009).

Como pode ser observado no quadro acima, as associações comportam

um conjunto de atividades com os mais diferentes entidades sociais, vislum-

brando a facilidade de obtenção de objetivos coletivos que individualmente ra-

ramente conseguiriam.  Os novos arranjos institucionais  proporcionados pela

descentralização do Estado pós Constituição 1988, têm evidenciado a constan-

te parceria entre o Estado organizações sociais diversas. Seu papel principal

tem sido fomentar ações estratégicas de desenvolvimento social mediante uma

gestão participativa, embasadas na cooperação e solidariedade social.  

Cooperação  e  solidariedade  são,  assim,  os  princípios  reconhecidos

mundialmente que fundamentam as várias formas que as associações podem

assumir, sejam elas parceiras do Estado ou não, tais quais: Organização da
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Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), cooperativas, sindicatos, funda-

ções, organizações sociais, clubes. O que irá diferenciar a forma jurídica de

cada tipo de associação é basicamente os objetivos que se pretende alcançar. 

Dentre  os  princípios  associativos  mais  gerais,  destacam-se,  segundo

Alencar (1997), os seguintes:

Princípio da Adesão Voluntária e Livre

 As associações são organizações voluntárias, abertas a todas as pes-

soas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilida-

des de sócio, sem discriminação social, racial, política, religiosa e de gê-

nero.

Princípio da Gestão Democrática pelos Sócios

As associações são organizações democráticas, controladas por seus

sócios, que participam ativamente no estabelecimento de suas políticas

e na tomada de decisões. Homens e mulheres, eleitos como represen-

tantes, são responsáveis para com os sócios.

Princípio da Participação Econômica dos Sócios

Os sócios contribuem de forma eqüitativa e controlam democraticamente

as suas associações. Os sócios destinam eventual sobras para os seus

objetivos através de deliberação em assembléia geral.

Princípio da Autonomia e Independência

As associações são organizações autônomas de ajuda mútua, controla-

das por seus membros. Entrando em acordo operacional com outras en-

tidades, inclusive governamentais, ou recebendo capital de origem exter-

na, devem fazê-lo de forma a preservar seu controle democrático pelos

sócios e manter sua autonomia.

Princípio da Educação, Formação e Informação
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As associações devem proporcionar educação e formação aos sócios,

dirigentes eleitos e administradores, de modo a contribuir efetivamente

para o seu desenvolvimento institucional. Eles deverão informar o públi-

co em geral, particularmente os jovens e os líderes formadores de opini-

ão, sobre a natureza e os benefícios da cooperação.

Princípio da Interação

As associações atendem a seus sócios mais efetivamente e fortalece o

movimento associativista, trabalhando juntas, através de estruturas lo-

cais, nacionais, regionais e internacionais.

Interesse pela Comunidade

As associações trabalham pelo desenvolvimento sustentável de suas co-

munidades,  municípios,  regiões,  estados  e  país  através  de  políticas

aprovadas por seus membros. Seus objetivos e metas devem estar inte-

gradas a sua comunidade.

De modo geral, as associações são caracterizadas pela reunião de duas

ou mais  pessoas para a  realização de objetivos comuns.  Seu patrimônio é

constituído pela contribuição dos associados, por doações, subvenções etc., e

os seus fins podem ser alterados pelos associados. Na associação os seus as-

sociados deliberam livremente e exercem algumas atividades de interesse pú-

blico, elas são entidades do direito privado e não do direito público.

Contudo, é preciso pensar a prática do associativismo para além dos

conceitos e dos mecanismos burocráticos para sua formulação enquanto enti-

dade. Muito antes das organizações associativas serem pensadas como espa-

ços institucionais para mediação de direitos (o que é um avanço das socieda-

des modernas), a ação coletiva associativa já existia e era estabelecida pela

“consciência  coletiva”  de  que  unidos  encontrariam  soluções  melhores  para

suas necessidades/dilemas sociais.

Se considerados a solidariedade e a cooperação enquanto essência do

associativo, como prega Alex de Tocqueville (1977) em sua obra “Democracia

na América”, escrita em 1835, é possível encontrar práticas associativas desde

os povos mais antigos, como os egípcios, gregos e mesopotâmicos. Esses po-
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vos, de quase todas as camadas, pertenciam a alguma associação de coopera-

ção, que se formava com a intenção de garantir  a seus membros,  serviços

como o de enterros e sepulturas decentes (OLIVEIRA, 1979). Há também re-

gistros de práticas associativas nas civilizações astecas e incas. 

Os principais indícios da prática associativa entre os astecas eram as

formas coletivas de construção dos sistemas de irrigação, combate coletivo das

pragas e empréstimos de sementes entre si, quando da perda nas colheitas.

Quanto  aos  incas,  tal  prática  pode  ser  observada,  na  cultura  econômica

assentada sobre o trabalho coletivo de todos aqueles com possibilidade de

desempenhar atividades. “Não se conhecia a miséria, não havia desocupados

nem velhos desempregados” (OLIVEIRA, 1979, p. 18). Tanto o trabalho como

as crenças eram socializados sob os desígnios do ayllus 19.

Na medida em que essas sociedades tradicionais se modernizavam e

ampliavam suas necessidades de consumo, ampliavam-se também o tamanho

dos grupos de indivíduos associados com objetivos comuns. A complexidade

das relações sociais  ensejou a criação de algumas normas de organização

social  para disciplinar o convívio do grupo, impulsionando assim as práticas

associativas de modo institucionalizadas.

Nesse  sentido,  o  associativismo  remete  à  Itália  Medieval,  mas

precisamente,  ao  Norte  daquela  região,  com  o  surgimento  das  Comunas

Republicanas20, que com suas práticas cívicas promoveram uma participação

popular  nas  deliberações  públicas,  antes  jamais  vista  em  todo  o  mundo

medieval.  Essas  mudanças  políticas  fizeram  emergir  a  vida  associativa

normatizada.  As  primeiras  práticas  associativas  institucionalizada  aparecem

com as  Guildas  (sociedades comerciais  com fins  não apenas sociais,  mas,

sobretudo, profissionais) se espalharam na região.

19 Os  ayllus  eram sociedades agrícolas em que se dividiam os produtos segundo o trabalho
prestado e a necessidade de cada um.
20 As  comunas  republicanas  tiveram origem nas associações  voluntárias  que se formaram
quando grupos de vizinhos juraram auxiliar-se mutuamente com vistas a proteção comum e à
cooperação  econômica  [...]  Os  membros  do  Executivo  da  comuna  eram  eleitos  segundo
normas que variavam de uma cidade para outra.  O êxito do republicanismo comunal dependia
da disposição de seus líderes para dividir o poder com outros em pé de igualdade (PUTNAM,
1996, p. 136-137).  
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Além  das  Guildas,  outras  organizações  locais  como
vicinaze  (associações  comunitárias),  populos
(organizações  paroquiais  que geriam os bens da igreja
local  e  elegiam  seu  pároco),  confrarias  (sociedades
religiosas  para  mútua  assistência)  e  consorterie
(sociedades  formadas  para  oferecer  segurança  mútua)
tinham  um  papel  predominante  nos  negócios  locais
(PUTNAM, 1996; p. 137).

No ano de1196, os ideais do associativismo aparecem nos juramentos

feitos pelos membros de uma consorterie de magnatas bolonheses. afirmaram

eles: “ajudarmo-nos uns aos outros sem dolo e à boa fé [...] nesta sociedade e

juramos que nenhum de nós agirá contra os demais diretamente ou por meio

de terceiros” (PUTNAM, 1996; p. 137).

Anexo a essas promessas, seguia um relato minucioso das normas da

associação. Nele incluía-se a ajuda prática aos seus membros, bem como os

métodos  para  dirimir  os  conflitos  internos,  próprio  das  comunidades  mais

complexas. 

A  medida  que  as  disputas  se  acirravam,  exigiam
advogados,  mediadores,  estadistas  e  até  uma  nova
moralidade  cívica  para  impedir  que  a  sociedade
emergente se desintegrassem em lutas intestinais”. Essa
rica  tessitura  da  vida  associativa  e  os  novos  costumes
republicanos conferiram à comuna italiana medieval  um
caráter  singular  [...]  de  comunidade  cívica  (PUTNAM,
1996, p.138).

Aos poucos, os dilemas da ação coletiva que dificultavam a vida naquela

localidade, foram superados, com práticas comerciais que contribuíram para a

prosperidade pública e privada, o que aferiu aos italianos, na época, o título de

pioneiros na arte de governar.

No  Brasil,  a  gênese  do  associativismo  é  atribuída  à  República  dos

Palmares  (1600-1695),  instalada  na parte  superior  do  Rio  São Francisco  e

formada por um conjunto de comunidades que atraíam escravos de grandes

engenhos  de  açúcar  de  Pernambuco,  principalmente.  A  República  dos
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Palmares era constituída por uma população que oscilava entre 20 a 40 mil,

numa  área  de  aproximadamente,  350  quilômetros.  Lá,  eles  “praticavam

solidariedade e democracia;  usava a terra como propriedade coletiva.  Seus

últimos e principais líderes foram Ganga Zumba e Zumbi” (PINHO, 2004, p.15).

Mais adiante, por volta do ano de 1824, com a chegada dos imigrantes

de  origem  germânica,  uma  enxurrada  de  associações  são  criadas  no  Rio

Grande do Sul, visando garantir principalmente o bem estar material de seus

associados e cultivar os valores ético-culturais da colônia. 

O mesmo acontece nos estados do Paraná e Santa Catarina, em 1840,

tendo destaque as experiências de Vila da Glória em São Francisco do Sul

(SC); Colônia Belga (SC); Colônia Tereza Cristina (PR) e Colônia Cecília (PR).

Ainda cabe destacar as inúmeras associações de Porto Alegre, fundada pelos

alemães no período de 1850 a 1870, objetivando vencerem o isolamento em

que viviam, nos primórdios da colonização com mão-de-obra livre (RAMBO,

1988).

De modo geral,  poder-se-ia  dizer,  que  as  experiências  brasileiras  de

cooperação/associação  no  começo  do  século  XIX,  estavam  relacionadas

sobremaneira aos anseios de liberdade (econômica e política), refletidas nas

formas de organização da produção e do trabalho, utilizada como mecanismo

de reação às consequências negativas do sistema capitalista. 

Depois  de  um  período  de  ascensão  dos  processos  associativos  no

Brasil,  a sociedade brasileira assistiu a sua decadência,  principalmente, nos

períodos de ditadura,  quando a prática foi  controlada/reprimida pelo Estado

autoritário. As que conseguiam permanecer funcionando, sofriam a ingerência

do Estado em suas práticas e terminavam cooptadas pelo mesmo. As mais

resistentes, acabaram sendo dissolvidas pelo o Estado, passando a atuar, em

alguns casos na clandestinidade (BOSCHI, 1987). 

Com o processo de abertura política e a  redemocratização do estado

brasileiro ocorrido nos anos de 1980, foi constituído um amplo campo de forças

políticas  democráticas  (sindicatos,  movimentos  sociais,  associações

comunitárias,  associações  profissionais,  etc.).  Essa  somatória  de  forças

políticas germinada no seio da sociedade brasileira, nos anos de 1970/1980,

conseguiu provocar uma verdadeira democratização no nível institucional-legal

do sistema brasileiro, materializado na nova Constituição Federal de 1988.
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Dentre outros avanços democráticos,  a Carta Constitucional  de 1988,

garantiu plena liberdade de atuação das associações civis, como está expresso

em seu artigo 5º, incisos XVIII e XIX do referido documento: 

XVIII – A criação de associações, e na forma da lei, o de
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento;
XIX – As associações só poderão ser  compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial,  exigindo no primeiro caso,  o trânsito  em julgado
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL/BRASIL, 1988).

A  partir  de  então,  o  estado  brasileiro,  passou  não  só  a  reconhecer

institucionalmente a plena liberdade associativa, como também, imputou novas

atribuições às associações civis dentro do sistema político do país. Dentre as

novas  atribuições,  destaca-se  o  seu  papel  de  protagonista  no  exercício  do

controle social  e na influencia  das políticas sociais em todas as esferas do

governo. 

Nesse sentido, as mudanças institucionais promovidas pelo estado têm

provocado  mudanças  culturais,  de  valores,  na  prática  das  próprias

organizações.  Mudanças  por  exemplo,  na  perspectiva  da  filantropia,  da

caridade (presente por muito tempo nas Organizações de Assistência Social,

por  exemplo),  para uma perspectiva  de direitos  e de garantias  de Políticas

Públicas Universais, via associações.

É  nessa  perspectiva  que  as  inovações  constitucionais  no  âmbito  do

Estado  influenciam  a  configuração  de  uma  nova  gramática  associativa  no

Brasil, considerando o associativismo como uma estratégia instrumental, isto é,

como  uma  atividade  orientada  a  alcançar  objetivos  particulares  que

correspondem ao bem público. 

No  Nordeste,  a  atenção  especial  dispensada  às  associações  de

produtores rurais, por exemplo, se deve a sua capacidade de captar e veicular

demandas sociais de diferentes segmentos, em diversas situações, admitindo-

se  que,  de  acordo  com  o  engajamento  desses  mediadores  sociais,  os
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associados, têm garantido ou não o encaminhamento de suas reivindicações,

com possibilidade de fortalecer sua ação política (COSTA, 1994).  

Assim, a atenção volta-se para as associações como um lócus, onde se

dão oportunidades específicas de participação aos pequenos produtores, com

a  expectativa  de  que  venham  a  atuar  como  grupo  de  pressão  frente  à

burocracia estatal.  Com a criação dos Conselhos de Desenvolvimento Rural

(CMDR)  procura-se  superar  a  estrutura  corporativa  de  representação  dos

interesses  da  categoria  de  pequenos  produtores,  permitindo  que  os

trabalhadores e produtores se articulem pela via das associações, assim como

os sindicatos, atribuindo novas características aos processos de negociação

das demandas sociais, no CMDR, espaço em que a participação aparece como

estratégia de superação da pobreza política21.

Observa-se assim, que o modelo associativo induzido pelo estado, no

caso das associações de produtores rurais,  tem resultado em organizações

com duplo objetivo: prestação de serviços de promoção humana e social aos

moradores  da  localidade  e  repasse  de  recursos  oficiais.  Por  meio  das

associações,  por  exemplo,  os  pequenos  produtores  podem ter  acesso  aos

benefícios do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP)22 e, via

CMDR, se habilitam ao financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento

da Agricultura Familiar - Pronaf23 (COSTA, 1994). 

No desenvolver dessa prática organizativa, observa-se que o seu poder

de  interlocução  pode  não  se  resumir  apenas  a  manobras  para  adquirir

recursos,  mas,  implicar  também  em  reconhecimento  político,  expresso  no

poder de pressão e nos resultados das articulações junto ao poder local e aos

órgãos oficiais. 

Na aparente subordinação ao Estado, poder-se-ia dizer,  que de certo

modo,  a  associação  nos  arquétipos  da  nova  institucionalidade  brasileira,
21 Ibidem.
22 No Rio Grande do Norte, o PAPP foi contratado em 1985, objeto do Acordo de Empréstimo
nº 2524-BR e reformulado em 1993, com a substituição (a exemplo dos demais Estados do
nordeste),  da  estratégia  de  desenvolvimento  rural  integrado  por  uma nova modalidade  de
execução baseada na participação da comunidade na identificação, elaboração e execução de
pequenos projetos de natureza produtiva e de infra-estrutura,  econômico e social,  no valor
individual de até 40 mil dólares.
23 Segundo a versão oficial que o criou, adotou a gestão social como base de suas ações,
entendida  como  um  “modelo  praticado  com  a  participação  majoritária  e  protagônica  dos
diferentes grupos sociais interessados na formulação, implantação, benefícios e impactos das
ações de desenvolvimento patrocinadas pelo Programa” (BRASIL.MAA.SDR, 1996, p. 11 apud
BASTOS, 2006, p. 64). 
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representa um “encurtamento da distância dos direitos” ou uma possibilidade

de representação baseada no estabelecimento de canal de comunicação com

o  poder  político  local  ou  estadual,  uma  forma  de  mediação  de  interesses

considerada ainda não absorvida pelos pequenos agricultores (REIS, 1993).

É por meio dessas associações que os pequenos produtores rurais têm

acesso ás políticas agrícolas, por seu intermédio, se comunicam com o “mundo

lá fora” e tomam consciência dos planos de governo e suas consequências

para seu trabalho e para vida na comunidade em que se encontram inseridos. 

Daí,  poder  considerar  que  as  associações  de  pequenos  produtores

rurais,  contribuem  para  a  conquista  da  cidadania  das  populações  nos

pequenos  municípios  rurais,  quando  inseridas  nos  processos  de

desenvolvimento local, uma vez que a economia desses municípios gira em

torno da produção agrícola de pequena escala. 

2.3 Associativismo nos municípios rurais: o desafio alternativo

Como promover  o desenvolvimento nos municípios  rurais  frente a

uma realidade com poucas opções de trabalho pela inexistência de indústrias

ou  outras  formas  de  ocupação  municipal  (além  do  quadro  de  funcionários

públicos)?   O  que  tem  prevalecido  nesses  municípios  é  a  agricultura  de

subsistência24,  reforçada  por  alguns  programas  governamentais  de

transferência de renda, como é o caso da aposentadoria rural, do Programa

Bolsa Família (PBF) e do Benefício da Prestação Continuada (BPC), dentre

outros.

A organização dos pequenos produtores rurais em associações parece

ser o lugar para onde os ventos sopram, como  possível  saída para a crise

social  expressa  na  falta  de  oportunidades  de  trabalho  e  na  fragilidade

econômica,  própria  dos  pequenos  municípios  que  têm  sua  economia  local

24 São  sistemas  agrícolas  largamente  aplicados  em  regiões  onde  a  agricultura  é
descapitalizada. A produção é obtida em pequenos estabelecimentos com utilização de mão-
de-obra familiar e técnicas tradicionais e rudimentares onde a maior parte produção destina-se
a subsistência da família. 

57



Associativismo nos Municípios Rurais

fundada  em  bens  de  consumo  primários,  com  baixa  escala  de  produção

(GOMES DA SILVA, 2002). 

Assim sendo, a união desses produtores em organizações associativas

representa  uma  importante  opção  estratégica  para  juntos,  enfrentarem  as

dificuldades que lhes são impostas, tais quais: dificuldade de acesso ao crédito,

reduzidos  rendimentos  proveniente  da  atividade  agrícola,  baixo  nível

tecnológico, pouca inserção no mercado, dentre outros. 

Dessas  necessidades  resulta  o  aumento  do  número  de  associações

voltado  para  o  desenvolvimento  ou  facilitação  de  atividades  produtivas  no

Brasil.  Conforme pesquisa  realizada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 1996

o Brasil tinha 4.412 associações de produtores rurais; em 2002 esse número

saltou para 24.897. 

Em  outra  pesquisa  recente,  realizada  pela  Secretaria  Nacional  de

Economia Solidária,  ligada ao Ministério  do Trabalho e Emprego,  em 2005,

foram identificados 14.954 empreendimentos econômicos solidários nos 2.274

municipais do Brasil, 54% dos quais constituídos sob o formato associativo. 

Cabe destacar,  todavia,  que o associativismo produtivo brasileiro  tem

uma  característica  eminentemente  rural,  e  sua  organização  é  visivelmente

estimulado pelo Estado. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar  (Pronaf)  e  outros  programas  de  empréstimos  e  incentivos  para

agricultores/as, (geridos por bancos públicos e outros órgãos de fomento), a

título  de  exemplo,  optam por  canalizar  seus  recursos  para  associações  de

produtores e agricultores. Essa pode ser uma das explicações para proliferação

de associações de produtores rurais entre os anos de 1996 e 2002 no país

(BASTOS, 2006).

Segundo  pesquisa  realizada  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego

(2006),  os  três  principais  motivos  destacados  para  a  constituição  desses

empreendimentos  são:  uma  alternativa  ao  desemprego  (45%);  uma  fonte

complementar de renda para os/as associados/as (44%); e condição exigida

para ter acesso a financiamento e outros apoios.

Cabe lembrar que ao mesmo tempo em que os governos incentivam a

formação de um associativismo produtivo de base na área rural, por meio de

financiamentos,  incentivam  também  a  participação  de  organizações  da
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sociedade civil na questão agrária por meio de Conselhos de Desenvolvimento

Rural, seguindo o dispositivo constitucional disposto no artigo 187. 

As  associações  de  produtores  rurais  surgem  de  diversas  maneiras:

umas são criadas espontaneamente pelos próprios agricultores, enquanto outras

surgem  pela  indução  de  agentes  externos,  como  o  estado,  as  agências  de

desenvolvimento e as organizações não-governamentais (sindicatos, igrejas etc.).

Por meio dos agentes externos podem ser disponibilizados recursos para o grupo

de agricultores, desencadeando o processo de formação associativista, uma vez

que pode mobilizar o inicio da ação coletiva (MIRANDA, 1998). 

Essa intervenção associativa se dá por, conforme Trobeta et. all (1989)

duas  vias:  a  tutorial,  quando  não  há  envolvimento  participativo  e  o  caráter

educativo, quando  a  população  alvo  é  estimulada  pelo  agente  externo  a

desenvolver  a habilidade de diagnosticar  e analisar  os seus problemas,  decidir

coletivamente sobre as ações para solucioná-los, executar tais ações e avaliá-las,

buscando, sempre que necessárias novas alternativas.

Entretanto, para que o associativismo seja viabilizado é preciso que se

leve em consideração a complexidade dos aspectos que norteiam a formação e a

consolidação  de  organizações  associativas  de  sucesso.  Dentre  esses,  se

destacam as características particulares dos associados e os seus interesses, a

participação dos membros nas atividades da associação e a forma e intensidade

de intervenção.

Não basta criar espaços associativos, pois a  vida de uma associação

depende  do  modo  como  seus  membros  se  comportam  em  suas  práticas

cotidianas.  Associar-se significa estar junto para criar uma nova realidade e

não simplesmente para buscar benefícios de projetos governamentais, como

se pode observar em alguns casos. 

Superar  essa  etapa  na  construção  da  relação  de  reciprocidade  nas

associações  é  um  dos  grandes  desafios  para  consolidar  esses  espaços

coletivos propositivos de mudança social. Nesses espaços o associativismo se

faz  importante  como uma força  estratégica  para  a  melhoria  das  condições

locais de vida das pessoas e de uma população, sob todas as suas dimensões,

 culminando com a idéia de desenvolvimento.

A  esse  respeito  observa  Frantz  (2002,  p.  25):  “...  potencialmente,  o

associativismo,  a  cooperação,  contêm  o  desenvolvimento  local  [...].  A
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associação expressa uma relação dinâmica, uma relação em movimento, em

direção  a  um  lugar  melhor  pela  cooperação”. Acrescenta  ainda  que  “o

desenvolvimento é um processo também fundado em relações sociais” 

Observa-se que aqui se revela um espaço à participação extensiva e

intensiva  dos  recursos  humanos  em  que  a  co-responsabilidade  remete  a

parcerias  estáveis  e  para  relações  mutuamente  proveitosas,  cujas

transformações não ocorrem da noite  para o dia,  mas sim caminhando em

etapas, solidariamente, e sustentadamente, capturando a sinergia liberada.

Considera  Frantz  (2002),  que   o  desenvolver-se  não  implica

necessarimanete seguir um rumo previamente inscrito na vida social, mas sim,

construção das próprias condições dessa vida social pela ação dos homens. O

mesmo  autor  afirma  que  nos  processos  de  desenvolvimento  local  é

fundamental  o  reconhecimento  da  multiplicidade  e  diversidade  das

potencialidades humanas.

O mesmo Frantz, enfatiza que o modo de ser e de fazer as coisas na

sociedade atual, carrega marcas profundas de uma cultura de competição e da

lógica do mercado. e é no reconhecimento dessas marcas que está a raiz da

discussão sobre desenvolvimento local.

O vigor do processo de aproximação e aprendizado mútuo aprofunda o

engajamento e as potencialidades humanas no conceito de desenvolvimento e

no  processo  de  desenvolvimento  local.  São  forças  motoras  da  capacidade

endógena de transformação. 

Na concepção de Boaventura Santos (1993), é fundamental colocar o

desenvolvimento  humano no centro  de  qualquer  tipo  de desenvolvimento  e

particularmente  do  chamado  desenvolvimento  econômico.  Não  existe  o

econômico sem o social,  o social  é  fundante,  determinante,  o econômico é

derivado, resultado, subordinado.

Conforme Frantz (2002), reconhecer a agência humana como propulsora

do desenvolvimento abre espaço à cultura, à educação, aos valores.  Como

decorrência, recoloca o problema do desenvolvimento nos espaços locais, nas

proximidades  humanas,  nas  relações  entre  as  pessoas,  nos  espaços  do

associativismo e das práticas cooperativas.

Desse modo, pode-se admitir, que ao construir formas de compreensão,

de estudo de significados e transformações do trabalho associado percebe-se
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que ele assume diversas facetas em uma ampla "família cooperativa" que inclui

a recuperação de empresas em crise, organizações associativas, cooperativas,

várias, onde emerge a valorização da autonomia do trabalho e da dimensão

humana como disciplina social.

 Diante da indubitável  necessidade de se destacar o papel  da pessoa

enquanto sujeito legítimo da transformação e da validação social de normas e

valores, é imprescindível repensar o mercado como uma relação social, cultivar

a capacidade de cada pessoa e comunidade de ser sujeito consciente e ativo

do seu próprio desenvolvimento. 

Assim,  o  associativismo  é  uma  questão  primária  para  o  potencial

emancipatório  e  o  desenvolvimento  de  qualquer  comunidade  ao  articular  o

pontual  com  o  abrangente.  “O  processo  do  desenvolvimento  local  permite

levantar  a  hipótese  da  ampliação  da  dimensão  humana  da  economia  pela

maior identidade dos seus agentes” (FRANTZ, 2002, p.33). Com essa forma de

representatividade  abre-se  a  possibilidade  de  combinar  o  desenvolvimento

coletivo e individual.

Enfatizar as associações tornou-se relevante à medida que a lógica da

ação coletiva acabou prevalecendo sobre a da ação individual,  sem contudo

excluí-la, porque o coletivo contém o individual.“A cooperação é uma maneira

inovadora de lidar com as ‘imperfeições’ de mercado: isto é, as relações de

mercado são, por essência, baseadas nos interesses individuais das empresas

participantes,  e  portanto,  são  antagônicas,  não  cooperativas”  (COUTINHO,

2002, p. 187). 

Nesse sentido, considera-se, que organizações associativas abrigam um

complexo  sistema  de  relações  sociais  que  se  estruturam  a  partir  das

necessidades,  das  intenções  e  interesses  das  pessoas  que  cooperam  no

sentido de fazer frente a naturais debilidades.  Da dinâmica dessas relações

nascem  ações  no  espaço  da  economia,  da  política,  constituindo-se  em

processos  de  aprendizagem  e  estruturas  de  poder  (RODRIGUES,  2002).  

 Observa-se assim, que o  fomento do associativismo constitui uma das

principais  estratégias  de  desenvolvimento  local,  cuja  problemática  está  em

captar  as  contradições  e  organizar  as  pessoas,  uni-las   e  engajá-las

harmoniosamente em torno de interesses comuns, dando atendimento às suas

necessidades coletivas e até individuais. Para tanto, 
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... é imprescindível levar a cabo o esforço de reconstruir
um Estado que venha a cumprir com as novas demandas
que  se  apresenta  para  que  possa  combinar-se
harmoniosamente com as forças produtivas privadas para
obter o melhor resultado para o país, e que seja um fator
promotor  e  facilitador  do  desenvolvimento  de  uma
sociedade  civil  cada  vez  mais  articulada,  forte  e  ativa
(KLIKSBERG, 1998; p. 45). 

Nessa  perspectiva,  a  organização  associativa,  na  lógica  dos  novos

arranjos constitucionais, instrumentaliza os mecanismos que dão concretude às

demandas sociais e que fazem dos homens, com tempo e vagar, sujeitos de

seu próprio  destino,  tornando-os mais  próximos da busca de autonomia na

promoção do desenvolvimento local. 

A  importancia  de  novos  arranjos  institucionais  nos  processos  de

desenvolvimento  local  pode  ser  considerada  quando  esses  novos  arranjos

contribuem  “para  a  alterações  de  comportamentos,  gerando  novas

expectativas,  imprimindo  novo modo de subordinação à trajetória e tecendo

permanentes mudanças nas redes de sociabilidade, que poderão modificar a

natureza da mudança social” (BASTOS, 2006; p. 127). 

Desse modo, as perspectivas de sucesso da ação coletiva associativa

na contemporaneidade, parece centrar-se nas mudanças que vem timidamente

acontecendo  no  Estado,  a  exemplo  da  descentralização25. Essa  dedução

ancora-se no pressuposto de que uma “comunidade cívica” tal qual é descrita

por  Putnam (1996),  só  emerge  quando  é  desenvolvido  nos  indivíduos,  via

instituições, um reconhecimento do bem público como individual.

Nesse sentido, vale resgatar o pensamento que já se expressava em

Bastos (1999) sobre a importância das instituições na vida de um povo.revela o

autor que,

O desenvolvimento de um povo, além de ser condicionado por
fatores históricos e, naturalmente por esforços combinados em

25 Representa uma efetiva mudança da escala de poder, conferindo às unidades comunitárias e
municipais capacidade de escolhas e definições sobre prioridades e diretrizes de ação e sobre
a gestão de programas e projetos (BUARQUE, 1998; p.16).     
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várias dimensões de sua realidade, tem no conjunto de sua po-
pulação e nas instituições, o pano de fundo sobre o qual se as-
senta toda essa transformação. O conhecimento de parte dessa
realidade,  refletido  nas  diversas  organizações  que  compõem
esse grande palco de manifestação de interesses das popula-
ções, é fundamental para que se fortaleça a capacidade de ava-
liar e abordar questões cruciais relacionadas com a escolha de
políticas e formas de implementação (BASTOS, 1999; p. 42).

.
Desse  modo,  poder-se-ia  inferir,  que  a  viabilidade  das  associações

centra-se  no  atrelamento  de  um  complexo  conjunto  de  fatores  internos

(participação,  cooperação,  politização,  entre  outros)  e  externos  (estruturas

governamentais,  negociações políticas,  mercado,  entre outros) que se inter-

relacionam. 

Assim  sendo,  o  espaço  local  é  considerado  o  lugar  ideal  para

desenvolver estratégias criativas e democráticas de desenvolvimento, com a

presença  de  novos  atores  políticos  e  sociais,  que  através  dos  recursos

disponíveis  na localidade viabilizam os interesses sociais.  Neste sentido,  as

associações  apontam como uma alternativa  para a  mediação de processos

criativos de desenvolvimento local. 

Logo, a cooperação e a solidariedade passa a ser a força indutora que

modifica  comportamentos  e  abre  caminhos  para  incorporar  novos

conhecimentos,  criando  um  tecido  flexível  mediante  o  qual  se  imbricam

distintos  sujeitos,  produzindo  um   todo  harmônico  culminando  no

estabelecimento  de  uma comunidade  de  interesses  em uma estrutura   que

deve ser ajustada para refletir os padrões de comunicações, inter-relações e

cooperação, reforçando a identidade do associativismo e a dimensão humana.

Os instrumentos de construção da economia do humano deverão ser

forjados pela via do associativismo, pela organização cooperativa,  mais que

pela competição. Nessa perspectiva, a economia do humano – pautadas por

ações coletivas e democrática - pode ser entendida como uma das expressões

mais próximas do desenvolvimento local (FRANTZ, 2002, p. 17).

No caso do Brasil,  é  possível  identificar  uma    enorme  evolução  do

surgimento  de  novas  organizações  associativas  tanto  no  meio  rural  como

urbano.  Sua  proliferação  é  fruto  das  ações  de  um conjunto  de  pessoas  e

instituições articuladas com vistas a superar dificuldades, criando uma espécie
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de capital social mesmo sem que elas queiram ou percebam, mas que já pode

ser  considerado  um  beneficio  das  relações  estabelecidas  ao  analisar  a

crescente  prática  das  associações  de  produtores  rurais  nos  pequenos

municípios  do  Nordeste  brasileiro,  especificamente  e  o  impácto  na  vida  da

comunidade.

CAPÍTULO III 
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ASSOCIATIVISMO: DA TEORIA À PRÁTICA EM PORTALEGRE

“... é possível, se agrupando, conseguir aquilo que você não conseguiria sozinho”
(Manoel de Freitas Neto).

3.1 O município de Portalegre: Formação/caracterização do lugar

   Mapa 01- Município de Portalegre 
    Fonte: Hermes Dias, 2000.

Portalegre  surgiu  a  partir  do  avanço  de  currais  de  gado  que  se

estendiam até a várzea do rio Açu/Apodi no final do século XVIII. Em 1706, os

índios  Paiacús  “assolavam”  a  Ribeira  do  Apodi  causando  prejuízos  aos

criadores, insatisfação essa, que se deu na realidade, uma vez que viram a sua

terra ser “invadida”.  Esses “prejuízos” causados fizeram com que o Capitão

Antonio  Mota  Ribeiro  e  outros  criadores  dirigissem  queixas  ao  Governador

solicitando providências no sentido de retirar os índios para outro local. 
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Procurando fugir desse ambiente hostil, Manoel Nogueira subiu a Serra

dos Cabeços do Podi, no intuito de procurar um local tranqüilo onde pudesse

estabelecer  sua  propriedade  para  criar  e  plantar.  Entre  dois  olhos  d’água

perenes existentes na chã da Serra, ele fincou dormentes (marcos) de madeira

de quatro faces delimitando uma faixa de terra onde hoje se encontra a cidade

de Portalegre. 

Daí o primeiro nome da vila ser considerado “Serra dos Dormentes”. No

ano  de  1740  a  vila  teve  seus  primeiros  e  legítimos  fundadores:  os  irmãos

portugueses Clemente Gomes d’ Amorim e Carlos Vidal Borromeu, este último

casado com Margarida de Freitas, filha do Capitão-mor Manoel Ferreira. Em

1752, D. Margarida de Freitas adoeceu. Ela e seu marido fizeram votos de cura

a Nossa Senhora de Santana, construindo uma capela em homenagem à santa

pela graça alcançada. O segundo nome da vila veio através dessa devoção,

passando a  chamar-se de “Serra de Santana” (DIAS, 2007).

Os irmãos portugueses receberam do governo as concessões da terra,

já  faziam  benfeitorias  e,  como  não  havia  Títulos  ou  Cartas  de  Doação,  o

Capitão-mor Francisco Martins arrendava as terras pertencentes a Portugal.

Por isso, a mudança do nome para “Serra do Regente”.

 Em 12 de junho de 1761, a pedido do governador de Pernambuco, o

juiz de Recife, Dr. Miguel Caldas Caldeira de Pina Castelo Branco, foi enviado

à vila em virtude da Carta- Régia de 1755 e Alvará-Régio, também de 1755.

Segundo Câmara Cascudo (s/d), Portalegre foi a terceira vila a ser formada no

Rio Grande do Norte, sendo antecedida, de Nova Extremoz e Novo Arês.

A presença dos índios está registrada no documento datado de 3 de

novembro de 1825,  que fala  da prisão e  fuzilamento  dos índios  na vila  de

Portalegre. Os índios Luíza Cantofa e João do Pêga, incentivadores da revolta

indígena  contra  os  moradores  da  vila,  conseguiram  escapar.  Mais  tarde,

Cantofa foi  assassinada, acompanhada de sua neta Jandi,  no momento em

que rezava o Ofício.  No local  do assassinato,  fica localizado atualmente,  O

Terminal  Turístico  da  Bica  -  considerado  o  “cartão  postal”  da  cidade  pelos

nativos que narram com orgulho esse fato (DIAS, 2007).
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Portalegre  foi  destaque  na  Revolta  de  1817,  lutando  contra  o  poder

imperial.  Por  essa  razão,  é  considerada  pelos  historiadores  como  “capital

revolucionária do Oeste Potiguar26

No  mapa  do  Estado  Rio  Grande  do  Norte  abaixo,  o  município  de

Portalegre esta localizado na chamada tromba do elefante, região serrana do

estado. 

         Mapa 02: Localização do município de Portalegre/RN
        Fonte: Enciclopédia Virtual – Wipédia, 2008.

Portalegre situa-se no semi-árido do estado do Rio Grande do Norte,

contando com uma população de 6.855 habitantes, distribuídos numa área de

128 km², de acordo com o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE),

Censo 2007. O município fica a 380 km de distância de Natal,  com acesso

através  da  BR-405  (Pau  dos  Ferros  –  Mossoró)  e  da  BR-304  (Mossoró  –

Natal). 

A topografia média do município é de 700 metros, apresentando uma

acentuada mudança de clima e de vegetação. A vegetação predominante na

área montanhosa é a caatinga arbustiva. As espécies mais encontradas são a

26 Ibidem.
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oiticica e o pau d’arco. Há também uma variante da Mata Atlântica denominada

Brejo de Altitude, que hoje compreende a Mata da Bica27.

O clima no alto da Serra é ameno e fresco, com temperatura que variam

de 14c a 32c graus,principalmente nos meses de junho, julho e agosto. O regi-

me pluviométrico varia de 800 a 1000 mm de precipitação média anual, nos

anos de inverno regular, segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Meio

Ambiente de Portalegre-RN (SEMATUR, 2008).  

Conforme dados do IBGE (2007), a principal base econômica de Portale-

gre está fundamentada no cultivo de lavouras (permanentes e temporárias),

sendo o setor primário baseado na pequena produção agrícola de subsistência,

com base no plantio de mandioca, feijão, milho, arroz e algumas frutas como

banana, manga e caju, conforme mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 01: Cultivo das lavouras em Portalegre/RN

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do IBGE (2007) sobre produção agrícola dos municípios.

Quanto à produção agrícola de Portalegre é importante registrar que o

município já foi um grande produtor de farinha de mandioca. Contudo, o produ-

to local perdeu espaço de comercialização em decorrência da entrada dos deri-
27 A mata da bica hoje se configura como o cartão postal do município e fica localizada na zona
urbana. Relatos históricos conta que, em tempos passados, este foi o cenário de uma batalha
sangrenta entre os índios e a tropa policial do estado. 
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vados da mandioca advinda de outros estados como a Bahia, a preços mais

baixos e com melhor qualidade. Por ter sua produção artesanal, os agricultores

locais não tinham como competir com os concorrentes externos que utilizavam

técnicas modernas com produção de grande escala.

Por consequência,  

A farinha que vinha de fora saia mais barata para população lo-
cal do que as produzidas pelas casas de farinha do município,
dessa forma, os preços acabaram barateando demais e os pro-
dutores  ficaram desestimulados  a  investirem nesta  atividade
agrícola, já que deixava pouca ou nenhuma rentabilidade para
os produtores e comerciantes da terra (L.C.T.F, 42 anos, admi-
nistrador, filho de antigo dono de casa de farinha).

Desses tempos áureos sobram os prédios. Alguns já estão em ruínas,

outros, porém, resistem ao tempo e conservam toda sua originalidade. Há ain-

da, algumas dessas casas de farinha funcionando de modo artesanal. Em ge-

ral, ficam localizadas nas terras dos “grandes fazendeiros” que arrendam o es-

paço para agricultores familiares são firmados acordos entre as partes interes-

sadas de modo desigual, com vantagem para o proprietário. Em geral, a cada

cinco sacas de mandioca colhida, quatro fica para “o dono da safra” – agriculto-

res familiares28 e um último, para o proprietário da casa de farinha. Vale salien-

tar que todos os insumos são de responsabilidade do produtor.

Durante a safra, mesmo que pequena e por curto tempo, as famílias se

dividem para produção. As mulheres agricultoras, em geral, chamadas de “ras-

padeiras” varam noites sentadas em círculo no chão raspando a mandioca, en-

quanto outras se dedicam a produção de seus derivados, como a farinha e a

goma. Para os homens, fica a atribuição de colher, transportar e comercializar

a mandioca e os seus derivados. Aos filhos/as cabe garantir a limpeza do ambi-

ente e a preparação das refeições nas próprias casas de farinha utilizando-se

do velho fogão à lenha.   
28 Para Wanderley (2001)  a agricultura familiar não é uma categoria social recente, apesar de
que se falam dela com ares de renovação, por ser uma categoria analítica nova nas Ciências
Sociais.   Para  a  autora,  a  agricultura  familiar  é  um  termo  genérico  que  incorpora  uma
diversidade  de  situações  específicas  e  particulares,  por  se  reproduzir  nas  sociedades
modernas,  adaptar-se  ao  contexto  sócio  econômico  dessas  sociedades  acabam  por
modificarem sua forma de produzir e sua vida social tradicionais.
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Foto 01 e 02: Raspadeiras de Mandioca
Fonte: JALES, Edilene/2008.

A produção de mandioca figura muito mais como uma atividade coletiva,

que fornece condições favoráveis a permanência de vínculos de sociabilidade

entre os envolvidos, do que um gerador de renda. Na verdade, algumas famí-

lias consideram esse momento como “uma festa”, uma forma de manter uma

tradição econômica local. Atualmente, a maioria das antigas casas de farinha

tem servido como atrativo turístico, embora pouco explorado pelos nativos.

Cabe destacar também os engenhos de cana de açúcar – herança da

época colonial. Hoje, uns poucos sobrevivem e fabricam, de modo artesanal, o

caldo da cana, o mel e a rapadura. No engenho de cana do Sítio Alexandre

Pinto (instituído e mantido por uma associação comunitária de produtores rura-

is, denominada – de Associação dos Plantadores de Cana de Açúcar do Sítios

Genipapeiro, Alexandre Pinto e Bom Jardim), o mais ativo do município, verifi-

ca-se a produção de alfenim, rapadura e mel, cujos produtos são absorvidos

pelo próprio comercio local.   

Foto 03 e 04: Rapadura – engenho - Genipapeiro
Fonte: FRANÇA, Sabrina/2008.
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O turismo ecológico também influencia na dinâmica da economia local,

embora  de  modo  incipiente.  Por  causa  de  sua  potencialidade,  tem  atraído

alguns investimentos empresariais do ramo de hotelaria e restaurante, o que

tem contribuindo para geração de alguns empregos/renda entre os munícipes e

estimulado  a  produção  de  artesanato  dos  nativos,  tidos  como  mais

empreendedores. 

  Foto 05: Trilha (Portalegre)                       Foto 06: - Cachoeira do
Pinga

               Fonte: SEMATUR, 2008.                                                          Fonte: SEMATUR, 2008.

foi à construção do Terminal Turístico da Bica (uma espécie de restaurante em

meio a  uma floresta  rodeadas por  fontes  águas naturais)  que também tem

contribuído para gerar alguns empregos e movimentado a economia local.
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Bica
              Fonte: SEMATUR, 2008.                                                          Fonte: SEMATUR, 2008.

  Apesar da visibilidade que vem conquistando o turismo ecológico em

Portalegre,  a  cajucultura  figura  como  a  principal  fonte  da  economia  do

município. Parte da produção do caju é transformada em polpa e suco numa

das  unidades  de  beneficiamento  existentes  no  município,  instituída  e

gerenciada por uma associação de produtores rurais e ainda uma outra mini

fábrica  de  beneficiamento  de  castanha,  instituída  e  gerenciada  por  outra

associação. Trata-se respectivamente,  da Associação dos Produtores Rurais

de  Portalegre-RN  (APRUP)  e  da  Associação  das  Pequenas  Comunidades

Rurais de Portalegre-RN (APCRP), ambas, objeto desse estudo. 

Fonte: FRANÇA, Sabrina/2008.

Conforme  arquivo  fotográfico  das  associações  estudadas,  estas

unidades de beneficiamento de caju e castanha de Portalegre (tanto a APCRP

quanto  a  APRUP)  nem  sempre  ofereceram  esta  estrutura  de  maquinaria

apresentada  aqui.  Sua  estruturação  advém  de  parceria  com  instituições
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governamentais,  que dentro da nova perspectiva institucional do estado tem

contribuido  para  o  fortalecimento  desse  tipo  de  empreendidmento

organizacional, visando a emancipação social de seus membros, como consta

nos convêneos  celebrados entre  essas associações  e  os  órgãos  estatais

financiadores. 

Foto 11 e 12: Mini fábrica - APCRP
Fonte: FRANÇA, Sabrina/2008.

Segundo dados do IBGE (2002), foram colhidos 2.170 hectares de caju

no município de Portalegre, possibilitando ocupação e renda para comunidade

local. O caju ocupa o quarto produto na pauta de exportações do estado Rio

Grande  do  Norte.  A  produção  de  caju  em  Portalegre  tem  sua  parcela  de

participação  nesse  quadro  de  exportação  do Estado.  Suíça  e  Itália  são  os

países  que  mais  consomem  a  castanha  produzida  no  município,  além  de

fornecer no mercado interno.

Fora a agricultura, a principal fonte de renda de seus munícipes centra-

se na transferência de renda de programas governamentais de âmbito federal,

somados  as  aposentadorias  e  pensões  previdenciárias,  e  assalariados  do

serviço  publico  municipal  e  estadual.  Porém,  Portalegre,  segundo

pesquisadores do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), apresenta um

grande potencial turístico, ainda não explorado, como é o caso do turismo rural,

onde estão  localizadas  as  antigas  casas  de farinha,  engenhos  de cana  de

açúcar,  mirantes,  capelas,  cachoeiras,  etc.,  (MDA/RN,  2006).  Tudo  isso

reforçado pelo clima cuja temperatura média é de 25c, com variação entre 14 e

32 graus nos meses de junho a agosto. 
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Segundo Mapa da Pobreza e Desigualdade dos Municípios Brasileiros

(IBGE, 2003), a incidência de pobreza no município de Portalegre corresponde

56,29%  e  tem  índice  de  Gini  igual  a  0,40%.  A  exemplo  da  maioria  dos

municípios rurais do país inexiste empresas e industrias que absorvam a mão

de obra ociosa local. 

Neste sentido, algumas iniciativas populares têm emergido em âmbito

municipal,  buscando  alternativas  criativas  para  superar  as  dificuldades

decorrentes  da  ausência  de  oportunidades  no  mercado  de  trabalho  formal.

Dentre essas iniciativas,  destacam-se as organizações associativas e, mais,

especificamente, as associações de produtores rurais. 

3.2  O  Associativismo  em  Portalegre  e  sua  influência  no  processo  de
desenvolvimento local 

3.2.1 Origem do associativismo em Portalegre

A prática associativa em Portalegre surge após a chegada de um Pe.

Italiano (Pe. Dário Tórbole), com origem no rural e uma vasta experiência em

atividades agrícolas associativas, adquirida na convivência com seus familiares

no seu país de origem. 

Segundo relatos de Pe. Dário, ao constatar a situação de pobreza em

que se encontravam os agricultores locais, este passou a incomoda-se com a

realidade apresentada, dando inicio a organização das famílias trabalhadoras

rurais, vislumbrando a possibilidade de vivenciar práticas solidárias no plantio,

colheita, comercialização e armazenamento da produção agrícola do município.

Para tanto, tomou como parâmetro de ação suas próprias experiências

vivenciadas na Itália, adaptando-as, quando necessárias, à realidade local. A

conjuntura da época favoreceu suas atividades. É que nesse momento (1986),

a  Igreja  Católica  vivenciava a efervescência  das CEBs29,  exercendo grande

29 Comunidades Eclesiais de Base, idealizada por Frei Beto e coordenado pela Igreja Católica.
As CEBs agiam diretamente nas comunidades fragilizadas pela situação de pobreza.  
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influencia  no  cenário  político,  econômico  e  religioso  das  comunidades,

recebendo  assim  total  apoio  das  paróquias,  da  Diocese  e  dos  bispos  do

Nordeste.

A intenção era conseguir recursos financeiros para ajudar os agricultores

das pequenas comunidades rurais, num total de quarenta e cinco.  Isto porque

se  tinha  conhecimento  que  a  Superintendência  de  Desenvolvimento  do

Nordeste (SUDENE) estava implantando projetos para esse tipo de público,

porém  exigia  certo  grau  de  organização  entre  os  beneficiários  para  sua

consecução. 

Nesse sentido, foi mobilizado um grupo de voluntários (a maioria ligados

a  igreja)  para  cadastrar  no  município  as  famílias  de  agricultores  que

atendessem aos critérios do Projeto São Vicente pleiteado junto a SUDENE30.O

projeto São Vicente, era uma reprodução adaptada do modelo executado na

Itália  pela  Associação  dos  Vicentinos,  de  iniciativa  do  Pe  Vicentino,  que

organizou em diversas cidades da Europa associações rurais para ajudar os

agricultores pobres e suas famílias durante toda sua trajetória na Igreja daquela

região. 

Assim como ocorreu na Europa com o Pe. Vicentino, a dedicação do lí-

der religioso (Pe. Dário) em Portalegre, foi primordial para organizar/cadastrar

em curto tempo os agricultores e então,  estabelecer parceira com a SUDENE

no nível local. Sua motivação é ampliada pela admiração que nutria do trabalho

que Dom Elder Câmara estava realizando em todo o Nordeste. 

Desde então, Pe. Dário abraçou a causa dos pequenos agricultores do

município e encampou a luta por sua organização social, como relataram todos

as  pessoas  entrevistadas  neste  estudo.  A  mobilização  social  acarretou  na

constituição da primeira associação de Portalegre, em 1989, denominada As-

sociação das Pequenas Comunidades Rurais (APCRP). A crença de que a as-

sociação poderia provocar mudanças significativas na vida da comunidade mo-

bilizou  forças  locais  dos  mais  diferentes  segmentos  sociais  em  defesa  da

emancipação social dos produtores rurais.  

30 Os cadastros eram feito a mão, em cadernos separado por grupo familiar e subdividido por
setor na zona rural. Toda família tinha em seu caderno, registro de toda movimentação feita em
relação  ao  projeto.  Hoje  esses  cadastros  estão  guardados  no  arquivo  morto  da  “Casa
Paroquial”  e  tem  sido  considerado  prova  cabal  pela  Previdência  Social  e  Sindicato  dos
Trabalhos Rurais para requisição de aposentadorias enquanto trabalhador rural.
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As reuniões agrupavam verdadeiras multidões de agricultores,
e pessoas da comunidade em geral, era uma coisa belíssima.
Agente fazia tudo junto. A parte religiosa e a parte econômica
[...]. Estava sempre correndo atrás das coisa [...]  Quando che-
gava de Recife31 com as notícias de que tinha conseguido mais
um projeto pra comunidade local, a igreja não cabia de gente.
Era uma coisa linda a união daquele povo, mas começou uma
coisa triste, a questão política começou a falar mais alto que a
solidariedade, aí, foi tudo ficando muito difícil (Entrevista conce-
dida por Pe. Dário Tórbole em agosto de 2008).

Na  fala  de  Pe.  Dário,  se  pode  perceber  como  a  ingerência  política

partidária  enfraqueceu  o  esforço  empreendido  para  implantação  das  bases

associativas em Portalegre. Conforme estudo realizado, a liderança exercida

pelo pároco gerou insatisfações em alguns grupos de poder político local que

se achavam “ameaçados”  uma vez que não tinha poder  sobre os recursos

financeiros  oriundos  dos  projetos,  nem  influencia  sobre  o  grupo  de

beneficiados. 

Na verdade, nas palavras de Pe. Dário, fato também evidenciado pelos

representante  do  Sindicato  dos  Trabalhares  Rurais  –  “Dimas”-   havia  uma

grande  guerra  política  partidária.  O  município  passou  vinte  e  seis  anos

governado por  uma mesma família  que alternava  o  poder  local  entre  seus

membros,  fato que se reproduzia  na maioria  dos municípios  brasileiros.  Na

época,  só  haviam  dois  partidos  disputando  o  poder  político:  PDS,  hoje  –

Democratas ou como chamam no município seus seguidores – “bicudos” e o

MDB32,  também  conhecidos  como  “bacuraus”,  sendo  que  imperavam  “os

bicudos”.

Segundo  os  nativos  da  cidade,  na  lógica  imperialista  da  época  do

clientelismo,  quem  não  fosse  “bicudo”  era  excluído  de  qualquer  benefício.

Logo, o outro grupo político seguidores do MDB, conhecido como “bacurau”

representava as pessoas mais pobres da cidade, haja vista os vinte e seis anos

de negação de acesso a direitos. 

31 Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada em 1959. É o primeiro
órgão de desenvolvimento regional do Brasil e considerado uma experiência original no mundo.
Seu propósito era acabar com as disparidades regionais por meio do desenvolvimento das
regiões  menos  desenvolvida  do  país.  O  economista  brasileiro  Celso  Furtado  foi  o  seu
idealizador e primeiro superintendente.
32 A sede da SUDENE no Nordeste ficava em Recife-PE, daí necessitar deslocarem-se duas,
três, quatro vezes por mês até a capital pernambucana para celebrar convênios. E para isto,
Pe. Dário era o representante legal das comunidades junto ao órgão estatal.   
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Por  esta razão,  foram justamente a maioria  destes,  os  contemplados

com o Projeto São Vicente, pois, segundo o Padre, eram os que atendiam aos

critérios postos pelo projeto. Com isto, um cenário de guerra foi montado entre

os  representantes  da  igreja  católica  local,  seus  aliados  (EMATER,  BNB  e

Sindicato dos Trabalhadores Rurais) e o poder político dominante da época.

Em  razão  dos  inúmeros  conflitos  envolvendo  o  Sindicato  dos

Trabalhadores  Rurais,  o  poder  político  local,  as  associações  e  os

representantes  da  Igreja,  ocorreu  um  declínio  na  prática  associativista  do

município, nos dois primeiros anos da década de 90 do Século XX, como a

pesquisa documental denuncia.  

Porém,  enfatiza  Pe  Dário  Tórbole,  que  a  experiência  adquirida  no

desabrochar do associativismo local, em 1986, com a prática da ação coletiva e

diante da crise socioeconômica por que passavam os agricultores familiares,

por não ter como escoar sua produção, levaram no ano de 1989 a fundação  da

APCRP e nos anos seguintes a criação da APRUP (1993), emergindo adiante

outras  associações   para  que  de  modo  organizados  os  produtores  locais

pudessem explorar suas potencialidades e estruturar suas comunidades.   

Com a implantação da Associação dos Produtores Rurais de Portalegre

(APRUP) parece nascer uma nova dinâmica socioeconômica no município. O

pedúnculo do caju - antes desperdiçado, por meio da associação, passou a ser

a principal fonte de ocupação e renda local. A APRUP se encarregaria de fazer

o beneficiamento do suco do caju e de abastecer o mercado brasileiro com seu

produto, como relata o Agrônomo da EMATER local, Manoel de Freitas Neto,

idealizador e sócio fundador dessa associação. 

Segundo o Jornal  Gazeta do  Oeste  (2007)33,  após  a  implantação  da

APRUP 

... homens, mulheres e jovens passaram a ocupar seus dias de
outubro a dezembro (período sazonal do caju), na colheita e
transporte do caju até a unidade beneficiadora. Carros de mão,
carroças, bicicletas, motos, caminhonetes, caminhões se trans-
formaram em meios de transportes da fruta, acondicionada em
caixas plásticas, cedidas pela própria associação. Uma, duas,
dez, cem caixas... não importa quanto cada um traz, o impor-

33 Texto produzido pela Jornalista Bernadete Cavalcante – Jornal Gazeta do Oeste –  vinculada
em 17 de novembro de 2007.

77



Associativismo nos Municípios Rurais

tante é transformar o fruto, em suco, e esse suco em dinheiro e
esse dinheiro em melhores condições de vida dos seus asso-
ciados e  da população local.

Embora demonstre ampla possibilidade de expansão – na produção e

nas vendas – o suco do caju ainda enfrenta graves problemas, muitos dos

quais relacionados as condições de perecibilidade34 produto, proveniente dos

processos  de  armazenamento  e  transporte.  A  castanha  também apresenta

problemas, boa parte deles, provenientes de quebras e manchas, e, ainda, re-

lacionado ao modelo de gestão das associativas responsáveis pela comerciali-

zação dos produtos. 

As análises que serão realizadas adiante apontam para as potencialida-

des e desafios enfrentados pelas duas maiores associações de produtores ru-

rais do município de Portalegre, já mencionadas acima, responsável pela esco-

amento da produção de caju local e ainda relata o caso de outras duas asso-

ciações de produtores rurais,  que atuam praticamente como mediadoras de

programa e projeto estatal de combate a pobreza rural, como é o caso da “As-

sociação dos produtores Rurais do Sítio Santa Tereza” e “Associação Comuni-

tárias dos Produtores Rurais – São Francisco”. 

3.2.2 – A experiência da APCRP

A Associação das Pequenas Comunidades Rurais de Portalegre (AP-

CRP) está situada no município de Portalegre - Nordeste brasileiro. Foi criada

em 05 de julho de 1989 com o apoio massivo da Igreja Católica local e repre-

sentante do alto clero da diocese rio-grandense, como consta em sua Ata de

fundação· Conta atualmente com um quadro social de 260 sócios, de um total

de 645, à época de sua formação. Sua principal atividade está relacionada ao

beneficiamento e comercialização da produção de castanha dos membros as-

34 Quando da visita à APRUP (a fábrica estava em plena produção do suco) foi constatado a
devolução de algumas carretas do produto, por parte da empresa compradora, alegando o seu
estado detenorado. 
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sociados, por meio de sua mini fábrica de beneficiamento, implantada no ano

de 2006.

A mini fábrica é fruto da parceria estabelecida com a Fundação Banco

do Brasil e está instalada num terreno da própria associação. Objetivando oti-

mizar e aperfeiçoar sua comercialização, se integrou a Coopercaju, uma central

cooperativa, brasileira na Serra do Mel (RN) que agrega outros municípios pro-

dutores de castanha e é responsável pela industrialização final e comercializa-

ção de toda a produção para o mercado nacional e internacional.35

De acordo com Hermes Dias, presidente da APCRP36, o  beneficiamento

da castanha se inicia com a seleção do produto "in natura" quando uma máqui-

na (selecionador), com capacidade para separar 600 quilos de castanha por

hora em cinco tamanhos diferentes, (dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e

sete milímetros e o tamanho gigante). Feito isso, classifica o produto que segue

para uma autoclave onde recebe um pré-cozimento a vapor, numa temperatura

de 120 graus. Em seguida, o produto é resfriado por cerca de cinco horas. 

Logo após essa fase, numa mesa com capacidades para 12 pessoas é

feito o corte das castanhas que depois seguem para uma estufa, com tempera-

tura de 70 graus. Feito isto, a castanha vai para um umidificador, quando ga-

nha volume para, novamente, passar por um processo de resfriamento,  por

duas horas e em seguida é retirada sua película fina. É preciso processar cinco

quilos de castanha “in natura” para se ter um quilo de amêndoas, como afirma

Hermes.

A última etapa consiste na pré-seleção e seleção final das castanhas,

que se dá pelo tamanho da amêndoa e a cor que ela obtém no cozimento. Nes-

sa classificação somente a amêndoa inteira é empacotada e enviada para a

Central (Serra do Mel), a 160 km de distância, quando receberá o tratamento fi-

nal dentro do processo de industrialização antes de seguir para o mercado eu-

ropeu, sendo Itália e Suíça um dos maiores compradores da castanha potiguar.

35 A APCRP hoje, não mantêm mais parceria com a Coopercaju. O fim da parceria se deu,
segundo seu presidente atual, pelo fato da coopercaju não honrar determinados acordos.
36 As informações aqui contidas foram coletadas durante a pesquisa de campo, realizada no
período de 06 a 09 de outubro de 2008.  Além da entrevista,  a  descrição da atividade no
processo  de  beneficiamento  da  castanha  pela  APCRP,  também  se  baseia  no  texto  da
jornalística Bernadete Cavalcante, publicado pelo Jornal Fonte Nova/Portalegre - Portugal em
30 de março de 2006.   
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A comercialização da produção para o mercado externo se efetiva a par-

tir  de uma concepção de  “commerce equitable”37 apoiada pela Organização

Não-Governamental - Visão Mundial. Assim como é feita parceria com órgãos

privados (ONGs, etc), também há uma preocupação da associação em buscar

parcerias com órgãos públicos, visando o seu fortalecimento. 

Foi à parceria entre os diferentes órgãos estatais, em suas três esferas

de governo que possibilitou não só a construção física dessa mini fábrica, mas

sua estruturação, além do capital de giro, consultoria e treinamento de pessoal,

sendo que a Fundação Banco do Brasil e a Companhia Nacional de Abasteci-

mento (CONAB), são os responsáveis por “dar vida” à mini-fábrica.  

Além dessas parcerias, outros acordos são estabelecidos com a Empre-

sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), EMATER e SEBRAE, fo-

ram essenciais para melhoria genética da produção e capacitação de pessoal,

respectivamente. 

Cabe destacar ainda, que o apoio financeiro que a associação recebeu

da CONAB foi determinante para a aquisição de cem toneladas de castanhas

in natura - o que representa aproximadamente 10% safra de castanhas de Por-

talegre no ano de 2005 (ano que antecede a implementação da mini-fábrica),

cuja produção foi equivalente 1.200 toneladas. A primeira vista, pode ter a im-

pressão que é um investimento insignificante, entretanto, foi considerada quan-

tidade suficiente para garantia de trabalho por alguns meses. 

Sem capital de giro para adquirir as castanhas, a associação recorreu a

CONAB, que dentro da política do governo Federal, tem disponibilizado  recur-

sos financeiros e acompanhando projetos voltados para a agricultura familiar,

como é o caso da unidade de beneficiamento de castanhas de Portalegre. 

Dito isto, observa-se que há uma aproximação entre o discurso teórico

sobre os novos arranjos institucionais brasileiros e sua prática, como pôde ser

aqui descrito em relação ao ocorrido com a APCRP. Na fala abaixo de um as-

sociado/sócio fundador da APCRP, o vínculo relacional do estado com a asso-

ciação é evidenciado quando enfatiza: 

37Comércio Solidário ou comércio équo-solidário. Um movimento criado a partir dos anos de
1960 pautado nos princípios da ética, da justiça social, da justa remuneração, da solidariedade,
do desenvolvimento sustentável, da interdição do trabalho de crianças e do trabalho escravo,
na promoção as mulheres, no respeito às raças, as religiões diversas, tendo em vista a defesa
do meio ambiente e o desenvolvimento local.  
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A  associação  é  parte  fundamental  pra  a  aquisição  de
projeto.  Porque  esses  projetos  não  é  um  projeto  que
venha ao município diretamente. Vai ter uma pessoa que
vai  designar  fulano  e  beltrano.  A  organização  tem que
mostrar que aquilo é viável e que vai funcionar. O governo
não vai querer investir numa associação que não vai dar
resultado  (F.T.,  52  anos,  Trabalhador  Rural,  sócio  da
APCRP).

Na fala do entrevistado também é evidenciada certa dependência dos in-

centivos do estado para sobrevivência da associação, revelando ainda, a preo-

cupação da organização em atender as expectativas de seus parceiros. 

O exemplo da APCRP corrobora com o pensamento de Alencar (1997,

p. 7) de que “o trabalho coletivo e o uso de práticas solidárias podem facilitar o

processo  produtivo,  além  de  propiciarem  melhores  relacionamentos  com  o

mercado, instituições públicas, extensionistas e com a sociedade de maneira

geral”.

Assim, a união destes produtores em organizações associativas repre-

senta uma importante estratégia para juntos enfrentarem as dificuldades que

lhes são impostas. Desse modo, pode-se admitir a visão do poder político local

de que 

...  a  construção  da  mini  fábrica  de  beneficiamento  de
castanha em Portalegre representa um grande passo para
o  crescimento  do  município,  porque  todo  e  qualquer
investimento que traga de trabalho e renda, é bom para
população, pra o nosso povo. Qualquer prefeito de uma
cidade  pequena  como  a  nossa  que  vê  chegar  uma
oportunidade  de  trabalho  como  essa  fica  feliz.  A
construção  dessa  mini  fábrica  de  beneficiamento  de
castanha  em Portalegre  era  um sonho  antigo.  Até  que
agora conseguiram com a ajuda do governo.  Muitos dos
agricultores  que  estão  entregando  a  castanha  na  mini
fábrica  era  refém  dos  atravessadores  ou  de  grandes
comerciantes,  daqui  mesmo,  que  não  pagava  o  preço
justo  pela  saca  de  castanha.  Ela  é  muito  importante.
Nunca  nego  ajuda  quando  me  procuram  (Entrevista
concedida pelo Prefeito de Portalegre – Euclides Pereira
de Souza, em 7 de outubro de 2008).
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A partir  das considerações  feitas pelo prefeito  municipal  a  impressão

que se tem é que as atividades desenvolvidas pela APCRP após a instalação

dessa mini-fábrica de beneficiamento, tem contribuído para melhoria na vida

dos produtores rurais local, além de causar impactos no crescimento do muni-

cípio.

Outro elemento importante a ser observado na fala do prefeito é a valori-

zação auferida pelo gestor municipal as associações, o que justifica provavel-

mente, o apoio dispensado às organizações associativas local, em especial, as

de produtores rurais. O apoio de que fala o gestor municipal corresponde:

Liberação  de  transporte  público  para  deslocamento  dos  sócios

para  participar  de  capacitações  e  eventos  relacionados  com a

prática associativa;

Ajuda de custo em relação às despesas com cartório para legali-

zação/constituição das associações;

Atendimento de solicitações feitas por associações para melhorar

estruturas nas comunidades rurais;

Prestigia os eventos organizados pelas associações.

A  presente  cooperação  entre  as  instituições  públicas  e  privadas  tem

como denominador comum a participação fundada na decisão responsável de

cooperar, representando novas alternativas, formadores de uma consciência de

parceria e de cidadania para a construção compartilhada.

Se há dificuldade para se efetivar esse discurso, não restam dúvidas, as-

sim, como não restam dúvidas o manifesto de que o associativismo apresenta-

se, não como uma panacéia, mas como possibilidade altamente valiosa aplicá-

vel em muitos casos e que, felizmente, tem merecido o interesse de numerosos

atores da sociedade civil (ALENCAR, 1997). 

 A importância de uma associação na vida de seus associados pode ser

expressa na fala do presidente atual da APCRP Hermes Dias:
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A  associação  é  muito  importante.  Ela,  além  de  dar
trabalho  pra  muitas  pessoas  daqui,  ta  deixando  algum
troco no comércio. A associação ta angariando recursos
lá fora com a aquisição de verbas para comprar a matéria
prima disso aqui,  mesmo que seja para a doação. Tem
esse projeto que agente faz com a CONAB. Ela compra
nossa castanha e repassa pra merenda das escolas. Ela
é fundamental  na área de aproveitamento dos produtos
agrícolas  daqui.  Apesar  das  dificuldades  que  agente
enfrenta pra botar ela pra andar, vale a pena (Entrevista
concedida em 07 de outubro de 2008). 

O presidente expressa o quão importante é uma associação como a AP-

CRP na comunidade, mas alerta também, para a condição de dependência das

associações de recursos/incentivos governamentais para sobreviverem. Isso o

que comprova mais uma vez a hipótese deste trabalho de que a maior parte

das associações foram criadas para angariar recursos governamentais e as-

sim,  buscar   melhor  condições de vida para seus membros associados por

meio de acesso a determinados benefícios governamentais. 

Daí também poder justificar o alargamento do número de associações

no município nos últimos quinze anos, haja vista que um dos principais progra-

mas do governo estadual de combate a pobreza rural – Programa Desenvolvi-

mento Solidário (PDS) - o qual vem destinando um significativo volume de re-

cursos para o município (via Conselho Municipal do Fundo Municipal de Apoio

Comunitário (FUMAC) e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural)  tem

como uma de suas condicionalidade para liberação de projetos, que os agricul-

tores estejam organizados em associações e atuem na co-gestão do programa

em base local.

Como se vê, o momento é favorável para a participação, pois o texto

constitucional também ampliou a possibilidade de participação da sociedade ci-

vil na gestão pública presente nos artigos constitucionais (5,194, 198, 204, 206

e 227), além das leis que regulamentam os diversos artigos abrindo espaços

efetivos de decisão política acerca da gestão de determinada política pública.

Com efeito, poder-se-ia dizer, que o desafio atual é a inserção social do cida-
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dão nesses espaços de participação, para, a partir desses espaços, protagoni-

zarem mudanças sociais. 

Nessa discussão, a APCRP se faz entendida como uma força estratégi-

ca para melhoria das condições de vida dos seus associados e da comunidade

em geral, não só por atuar na co-operação da atividade econômica que envolve

a produção e a distribuição dos bens necessários a vida, mas porque, as rela-

ções sociais associadas expressam uma relação dinâmica, um movimento em

direção a um lugar melhor por meio da cooperação. 

3.2.3 – A experiência da APRUP

A Associação dos Produtores Rurais de Portalegre (APRUP), com sede

localizada na Praça do Caju, 361, centro de Portalegre-RN, foi fundada em 28

de março de 1993, iniciando com 170 sócios, no ato de sua fundação como

consta nos relatos  do livro de  Ata da referida associação. 

De acordo com ata de fundação da associação, a APRUP tem os se-

guintes objetivos: 

Promover o desenvolvimento do município através de in-

cremento da produção agropecuária, do incentivo a agroin-

dústria e do apoio a comercialização;

Desenvolver atividades diretamente ou através de institui-

ções públicas e privadas, com o objetivo de criar oportuni-

dade de trabalho e melhoria da qualidade de vida no meio

rural;

Proporcionar aos associados e seus dependentes ativida-

des econômicas, culturais e esportivas;

Promover sempre que possível cursos e treinamentos para

os  associados  e  suas  famílias,  visando  o  seu  aprimora-

mento em técnicas agropecuárias, industriais, organização

e administração;
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Apoiar unidades de beneficiamento da produção agropecu-

ária comercializando os seus produtos e subprodutos, apli-

cando os resultados financeiros no apoio às atividades de

interesse comunitário.   

Para atender  a esses objetivos,  a  APRUP tem buscado estruturar-se

com equipamentos modernos para poder absorver a produção de seus asso-

ciados e assim garantir a produção e a comercialização de suco e polpa de

caju dos agricultores associados. Além de garantir a comercialização a preço

justo do pedúnculo do caju. Emprega aproximadamente trinta pessoas no perí-

odo da safra, distribuídos no controle da entrada e fluxo de pessoas e transpor-

tes no interior da associação, recebimento, pesagem, classificação/seleção do

caju, cadastro, higienização do pedúnculo, processadores de máquinas, servi-

ços gerais, gerente de produção e controle de qualidade, gerente de compra e

comercialização da produção.

O processo de produção e beneficiamento do caju começa embaixo dos

cajueiros onde as famílias apanham o caju e separam o pedúnculo da castanha

e o organiza em caixas cedidas pela própria associação. O transporte das cai-

xas contendo o pedúnculo segue até a fábrica, para ser transformado em suco

integral acontece de maneira diversa. Uns vão de carroça, outros de camione-

ta, de carona ou de outra forma possível.

Ao chegar à fábrica o agricultor/sócio é recebido pela equipe responsá-

vel pela recepção e pesagem e em seguida é feito o cadastro contendo o quan-

titativo deixado e o valor que deverá receber após a comercialização do produ-

to pela associação.

A forte presença de organização familiar em torno da cajucultura  revela

o peso econômico que essa atividade representa para os agricultores local. A

assertiva repousa na fala de um dos entrevistados: “aqui se respira caju”. Logo,

tudo gira em torno das dificuldades e possibilidades geradas por essa ativida-

de. 

Mesmo considerando a necessidade de se cultivar uma roça de subsis-

tência plantando arroz, feijão e milho, o beneficiamento do caju é a atividade

produtiva principal e a APRUP, é, na visão de um dos agricultores associados

entrevistados, “quem deu vida a cajucultura, ela é quem garante que o pedún-
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culo, antes desperdiçado embaixo dos cajueiros, hoje seja fonte de renda para

comunidade local”.

Nesse sentido,  vale  resgatar  um pouco da história  do surgimento da

APRUP e do fato desta se dedicar ao beneficiamento do suco de caju. Segun-

do um dos seus idealizadores e sócio fundador da APRUP – Manoel de Freitas

Neto, a indústria de beneficiamento surgiu da necessidade de atender a de-

manda da produção dos agricultores locais, uma vez, que essa entendia que a

APCRP restringia suas atividades a mediar ações de programa de projetos go-

vernamentais de combate a pobreza rural.

Diante desse fato e do conhecimento da realidade local por um técnico

da EMATER no município, de que o pedúnculo do caju poderia ser aproveitado

e potencializado por meio de uma associação, é que surge a APRUP e com ela

a fábrica de beneficiamento, o objetivo principal de impulsionar a cajucultura.

Isso porque foi identificado pela EMATER local em conjunto com os agriculto-

res que havia mercado garantido para a castanha, porém, não havia na cidade

comprador para o pedúnculo, o qual acabava desperdiçado. 

Constatada por parte da EMATER local de que haveria outros mercados

para ser explorado transformando o pedúnculo em suco e garantindo a sua co-

mercialização da produção e gerando maior rentabilidade para as famílias as-

sociadas e passa a comunidade local, uma somatória de esforços públicos e

privados foi empreendida para instalação da fábrica. Grande parte dos incenti-

vos financeiros para sua instalação adveio do governo estadual por meio do

antigo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP).

As máquinas originais processavam quatro toneladas por hora de caju

com um aproveitamento do fruto da ordem de 75%. Atualmente a capacidade

dessa fábrica foi ampliada para 10 toneladas/hora com um rendimento da or-

dem de 93%. Isso porque, segundo seu atual presidente, Manoel de Freitas

Neto,  as sobras do rendimento com a comercialização do suco nos últimos

quatro anos foram investidas na modernização da linha de produção, o que ge-

rou um ganho significativo para a entidade e para os seus associados.

De acordo com seu presidente, a estruturação da unidade de processa-

mento do caju tem rendido benefícios diretos para mais de 30 famílias e de for-

ma indireta, cerca de 600 pessoas reforçam o orçamento familiar a partir do for-

talecimento do projeto produtivo da associação. Acrescenta ainda que o tra-
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balho de fortalecimento da associação dos produtores rurais do município ini-

ciado em 1993 tem favorecido o aumento da produção que de modo gradual

passou das 700 toneladas/ano de suco escoadas em 1997, por exemplo, para

2 mil toneladas do produto no ano de 2008.

Desse modo, o aproveitamento do caju que até poucos anos era apro-

veitado minimamente para a alimentação animal, rende à economia da cidade

de Portalegre um adicional  da ordem de meio milhão de reais  anualmente,

como consta nos documentos da contabilidade da associação e no site do

IBGE, acessado em março de 2008, no link referente a economia agrícola dos

municípios 

Em seu período de funcionamento, diariamente, 3 caminhões carrega-

dos com o produto deixam a cidade de Portalegre com destino a Sergipe, Per-

nambuco, Paraíba, Ceará, Bahia e São Paulo. Como o processamento do caju

se inicia na parte da tarde, quando os agricultores passam a entregar o produto

na fábrica (pela manhã os agricultores estão “apanhando o caju e separando o

pedúnculo da castanha para só então transportar até a associação) muitos des-

ses caminhões só conseguem completar a carga tarde da noite, o que faz com

que o trabalho dentro da unidade beneficiadora torne-se por vez insalubre, no

que se refere a jornadas prolongadas..

Além dessa peculiaridade na entrega do caju, o atraso muitas vezes das

cargas se dão pela morosidade dos compradores ou atrasos de transporte, o

que por vez acarreta em prejuízos para a associação. No ano de 2008, seis

“carradas” do produto foram desperdiçadas por não suportarem o tempo ou o

modo como são transportadas de Portalegre até o seu destino e, uma vez, “es-

tragada”, cabe a associação arcar com o ônus da produção. 

Na fala de seu presidente atual, apesar de todas as dificuldades, o proje-

to de fortalecimento da agricultura local (cajucultura) materializado pela asso-

ciação é de grande importância social. Em sua opinião, a união dos produtores

na associação potencializa a comercialização de seus produtos, favorecendo o

aumento de sua renda, mesmo admitindo as dificuldades em relação aos bai-

xos preços do suco e os altos riscos de comercialização, não deixa de enfatizar

que a APRUP

87



Associativismo nos Municípios Rurais

... é de uma importância muito grande para a dinâmica econô-
mica do município (...) Se não fosse essa associação, o caju te-
ria  continuado apodrecendo no chão,  ou no máximo,  estaria
sendo  direcionado para a ração dos animais, enquanto muitas
famílias estavam sem renda. A associação possibilitou seu for-
talecimento, transformou o caju em emprego e renda, melho-
rando as condições de vida das famílias associadas e do pró-
prio município como um todo (Manoel de Freitas Neto – Agrô-
nomo – presidente atual da APRUP). 

Em sua fala fica explicita a crença na capacidade produtiva da associa-

ção e no impacto positivo que esta tem na vida de seus membros associados,

assim como, na economia do município. Todavia, a renda obtida com as ativi-

dades não permite um arcabouço de consumo para além do necessário às ne-

cessidades imediatas das famílias. Durante as observações de campo, consta-

tou-se que poucos são os produtores que possuem veículo, o que dificulta a lo-

comoção numa área de difícil acesso como a zona rural  de Portalegre, bastan-

te acidentadas.  

Por outro lado, dadas as poucas possibilidades de trabalho e renda, pró-

pria de pequenos municípios rurais do Nordeste, tal qual Portalegre, a cajucul-

tura e sua comercialização via ação associativa, representa a inserção indivi-

dual e familiar garantida na atividade produtiva, impedindo a sua marginaliza-

ção. Ademais, em relação a um passado de muitas dificuldades, a APRUP re-

presenta o acesso a oportunidades até então desconhecidas.  

Isso não significa desconhecer que apesar de todas as conquistas rela-

cionadas a presença e ação da APRUP em Portalegre, dos aspectos positivos

na vida do agricultor e na dinâmica comunitária (o que a configura como uma

forte referência de projeção local), as análises que extrapolam a dimensão eco-

nômica, demonstram que as práticas de gestão e direcionamento das ativida-

des associativas da APRUP não contribuem para um processo de aprendizado

de seus associados. 

Essa ausência de uma prática associativa perpetua a dependência da fi-

gura carismática do atual presidente, enquanto pessoa mais capaz de mobilizar

os associados e garantir a própria manutenção e a ampliação das atividades da

associação em si, o que por vez, representa uma ameaça ao desenvolvimento

do município. A disparidade de dedicação a associação pelo atual presidente,
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comparando com os demais sócios é tanta, que leva a população local a se re-

ferir a entidade APRUP como a “associação do Neto”, quando na verdade per-

tence a uma coletividade. 

Ficou evidente nas entrevistas que a projeção da cajucultura e da pró-

pria APRUP está indubitavelmente ligada a dedicação desse líder comunitário

com influências políticas e conhecimento técnicos na área da agricultura e ges-

tão, o que tem contribuído para ampliação do associativo local, porém, tolhido a

prática democrática no ambiente associativo, necessário a formação de capital

social com vistas a emancipação humana.    

 O atual presidente ao optar por esse tipo de prática de gestão, não con-

tribui para aprofundar o engajamento e as potencialidades humanas no concei-

to de desenvolvimento e no próprio processo de desenvolvimento local, uma

vez que ignora as forças motoras da capacidade endógena de transformação.  

Na concepção de Boaventura Santos (1993), é fundamental colocar o

desenvolvimento humano no centro de qualquer tipo de mudança e particular-

mente do chamado desenvolvimento econômico. Para esse mesmo autor, ine-

xiste o econômico sem o social, o social é fundante, determinante, o econômico

é derivado,  resultado,  subordinado.   Reconhecer  a agência  humana38 como

propulsora do desenvolvimento abre espaço à cultura, à educação, a participa-

ção, aos valores indispensáveis a sustentabilidade social39.

A postura do atual presidente da APRUP, pode ser melhor compreendi-

da a partir da concepção de Agencia empregada por Ploeg (2007), compreen-

dida no sentido da capacidade das pessoas refletirem sobre sua realidade e in-

tervir no contexto de suas possibilidades.

É preciso, portanto, superar o estágio centralizador nas tomadas de de-

cisão e incluir em suas práticas ações voltadas para a educação associativa.

Essa aprendizagem associativa deve partir das próprias dificuldades, das con-

tradições, inerentes a esse processo social de desenvolvimento. Isso porque as

organizações associativas, de modo geral, abrigam um complexo sistema de

relações sociais que se estruturam a partir das necessidades, das intenções e

38 Ver Ploeg, 2007.
39 A sustentabilidade social tem a ver com a compreensão das pessoas de sua posição no
mundo e de sua relação com os demais. Para Freire (1987), a força do coletivo se faz com um
sentimento social livre do individualismo, em que cada um seja capaz de usar sua liberdade
para ajudar os outros a se libertarem, através da transformação global da sociedade.
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interesses das pessoas que cooperam no sentido de fazer frente a naturais de-

bilidades.  

Confirma-se então a hipótese de que as associações têm influenciado si-

gnificativamente na parte de infra-estrutura, na parte de projetos produtivos, de

apoio a comercialização, no incentivo a industrialização, tem despertado a po-

pulação para o melhor aproveitamento de suas potencialidades local, tem dina-

mizado a economia do município, potencializado a agricultura, melhorado as

condições de vida da população, porém, suas práticas pouco têm feito para se

efetivarem enquanto protagonista de mudança social, como as sugeridas por

Sen (2000).

Os caminhos percorridos pela APRUP permite perceber que a adesão

ao associativismo, embora consistente, ainda se  mostra frágil no quesito da

participação e mobilização de seus associados. Por meio da leitura em seu li-

vro de Ata pode-se constatar a baixa freqüência e grau de influência de seus

associados nas decisões da associação, ficando o poder de certo modo centra-

lizado na figura do seu presidente. 

No entanto, é importante ressaltar que parte desse poder centralizado na

figura do presidente, ocorre de modo espontâneo, quando a maioria dos asso-

ciados prefere esquiva-se das responsabilidades inerentes a prática da asso-

ciação, optando em usufruir apenas de seus benefícios, já que toda conquista

da associação é socializado, indiferente do sócio ter se envolvido ou não na

luta pelo benefício adquirido. 

Aplica-se, nesse caso, o pensamento de Olson (1999), quanto a razão

impulsionadora da participação dos indivíduos na prática da Ação Coletiva. Os

indivíduos irão avaliar a necessidade de sua atuação e uma vez considerada

que a consecução do bem coletivo independe de sua ação e que nenhuma

sanção poderá sofrer caso não participe, ele opta em esperar o benefício sem

oferecer nenhuma cota pessoal de sacrifícios.  

3.2.4 – O caso das Associações de Produtores Rurais de Santa Te-
reza e do Assentamento São Francisco.
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A Associação dos Produtores Rurais de Santa Tereza foi fundada em 08

de março de 1999, com um total de 38 associados, com clara evidência em

registros  documentais  de  que  sua  constituição  foi  motivada  e  teve  como

propósito  maior  acessar  os  recursos  do  PAPP.  Em  sua  Ata  de  fundação

anuncia:  “essa  associação  sem  fins  lucrativos  tem  o  propósito  de  gerir  e

otimizar  os  recursos  pleiteados  junto  ao  PAPP  e  outras  organizações

governamentais,  objetivando a construção de um açude comunitário no sítio

Santa Tereza”  

Tal  fato  vem  corroborar  que  assas  associações  são  caudatárias  de

ofertas de políticas públicas, sempre exigentes de condicionalidades relativas a

organização coletiva para seu acesso. A política de descentralização do Estado

induz  a  participação  via  associação,  o  que pode  representar  uma ação  de

mobilização, mas apenas ao atendimento de uma exigência legal.

Em  Portalegre,  a  exemplo  dos  demais  municípios,  o  número  de

associações fundadas a partir desse tipo de incentivo estatal representa 90%

da prática associativa local. Das dezoito associações de produtores rurais de

Portalegre, apenas duas (APCRP e APRUP) conseguiram progredir  projetos

iniciais financiados pelo Estado, para executar atividades além de mediações

de programas governamentais. As demais se restringem a exercer a co-gestão

dos programas e projetos financiados pelo atual  Programa Desenvolvimento

Solidário (PDS), antigo PAPP, cujas ações se voltam para o desenvolvimento

das comunidades rurais.

Observa-se então,  a face negativa do associativismo induzido.  O fato

dos associados não ter construído o capital  social  necessário a boa prática

associativa,  pode  ser  considerada  um  dos  principais  fatores  da  falta  de

compromisso  social  pelo  bem  público  adquirido  apresentado  por  esta

associação. Não se deve esquecer que o associativismo é o lugar dos debates,

das iniciativas, dos acordos. Porquanto, sua prática deve cingir necessidades e

não o contrário

Um exemplo da dificuldade de gerenciamento desses benefícios pôde

ser constatado na Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São

Francisco,  fundada  em  22  de  abril  de  2004  com  intuito  de  cumprir  as

condicionalidades do Programa Crédito Fundiário, para sete famílias. O projeto

contemplava a aquisição terra e construção de casas populares,  compra de

91



Associativismo nos Municípios Rurais

animais,  infra-estrutura  de  água,  maquinaria  para  produção  e  outros

equipamentos solicitados pelas famílias beneficiadas. 

Porém, um projeto de assentamento como o alcançado pela Associação

São Francisco que poderia ter tido um impacto significativo na vida de seus

beneficiados associados, vem enfrentando problemas de ordem geral, quase

todos  relacionados  a  falta  de  consciência  associativa  e  da  gestão  da

associação.  Os  conflitos  não  solucionados  no  espaço  de  diálogo  e  da

participação,  ameaça  a  permanência  bem  adquirido,  uma  vez  que  essa

associação vem enfrentando dificuldades para cumprir com os compromissos

assumidos no ato da celebração do convênio.

Mesmo considerando  os  problemas  diverso  da  associação  do  Santa

Tereza e  da São Francisco, não há quem duvide entre os entrevistados da sua

importância no município e na vida de seus associados, uma vez que por meio

delas as comunidades rurais tem recebido inúmeros benefícios no que tange a

infra-estrutura  comunitária,  como a  construção  e  ampliação  de  mais  de  10

açudes  favorecendo a implantação  de  adutoras  que  atende  quase  90% da

comunidade  rural  com  água  encanada,  além  da  construção  de  cisternas,

chafariz,  passagens  molhadas,  aquisição  de  animais,  assessoria  técnica,

energia elétrica, escoamento da produção agrícola, banda de música, dentre

outros  benefícios  coletivos  oriundos  da  parceria  entre  o  governo  e  as

associações, como relata os entrevistados.

Ao  garantir  a  infra-estrutura  mínima  das  comunidades  e  incentivo  à

produção  agropecuária,  por  exemplo,  o  estado  possibilita  alternativas  de

desenvolvimento local via associação, uma vez que gera condições reais de

ocupação e renda para os associados, que acabam por refletir na economia do

município. O problema muitas vezes está centrado no gerenciamento desses

projetos produtivos pela associação.

.Os  caminhos  percorridos  pelas  as  associações  “mães”  e  de  maior

significado  no  município  de  Portalegre  (APCRP  e  APRUP)  mostra,  que  a

cooperação é uma maneira inovadora de lidar com as imperfeições de mercado

e numa sociedade desigual como a brasileira,  a atividade associativa, pelos

relacionamentos e através do aprendizado contínuo das pessoas, sinaliza um

contrato tácito que sustenta o comprometimento e a práxis da ação para mitigar

as imperfeições da trama social.
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Fica,  pois,  claro  assim,  que  o  fomento  do  associativismo  constitui  a

pedra  angular  do  desenvolvimento  e  cuja  problemática  está  em  captar  as

contradições  e  mobilizar  pessoas  em torno  de  interesses  comuns.  Logo,  o

desenvolvimento local  deve ser  forjado via associativismo,  pela organização

cooperativa, mais que pela competição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho  dissertativo  ora  apresentado  se  preocupou  em estudar  a

prática associativa nos pequenos municípios rurais enquanto mediadoras de

processos  de mudanças  sociais  e  sua  importância  para  o  desenvolvimento

local,  utilizando-se  para  tanto  da  teoria  do  desenvolvimento  alternativo

defendida  por  Boaventura de Souza Santos (2000)  e da idéia  de mudança

social  apresentada  por  Amartya  Sen  (1993  e  2000)  enquanto  referenciais

teóricos balizadores do estudo.

No  decorrer  de  todo  o  trabalho  se  pode  verificar  as  diferentes

perspectivas teóricas sobre a idéia de desenvolvimento,  o conceito de ação

coletiva,  a  evolução  histórico/conceitual  da  prática  associativa,  o  impacto

causado pelos princípios democráticos participativos previstos na Constituição

de  1988,  o  crescimento  do  associativismo  em  anos  recentes,  além  das
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considerações quanto ao associativismo como alternativa de desenvolvimento

local. Por último, foi analisado os limites e possibilidades do associativismo no

município  de  Portalegre-RN,  para  se  efetivarem enquanto  protagonistas  de

processos  de  mudança  social  e  de  desenvolvimento  local  via  prática

associativa.  

A  título  de  considerações  finais,  pretende-se  pontuar  as  principais

conclusões desse trabalho dissertativo:

1. A idéia de desenvolvimento passou por diversos significados: foi com-

preendido como evolução social,  crescimento econômico/industrializa-

ção, sendo que atualmente predomina a proposta de desenvolvimento

como condição de emancipação social, focado mais nas necessidades

humanas do que na competitividade dos mercados.

2. A ação coletiva institucionalizada participativa contribui para a conquista

e efetivação de direitos por meio da expressão autônoma de diversos

grupos sociais na esfera pública, tanto por meio de associações de de-

fesa e promoção de direitos, como naquelas voltadas para a organiza-

ção do trabalho e para o desenvolvimento de atividades produtivas.

3. A Carta Constitucional de 1988 reconhece novos atributos para as asso-

ciações civis dentro do sistema político brasileiro, destacando a impor-

tância do protagonismo no exercício do controle social e na percepção

de políticas sociais em todos os níveis da federação. Desse modo, anti-

gas estruturas associativas estão sendo reconfiguradas a partir dessa

nova perspectiva democrática do estado brasileiro.

4. O expressivo crescimento do número de associações civis no país, entre

1996 e 2002 (157%), não pode ser explicado por um fator único, mas

com base em vários fatores e contextos históricos e políticos que per-

mearam a sociedade civil brasileira nesse período, em especial:

O processo de abertura política de aprofundamento da democracia;

A existência de incentivos estatais com a criação de programas e

fundos públicos direcionados para associações civis;

As  condicionalidades  impostas  pelo  estado,  de  formalização  de

grupos populares para se ter acesso a certos benefícios;
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A criação de canais de participação abertos dentro do estado, a

partir da década de 1990, em especial, a construção de uma gran-

de estrutura  de conselhos  setoriais  de políticas  públicas,  privile-

giando o acesso de organizações de formato associativo nas esfe-

ras de decisão. Este foi o fator que mais incentivou e estimulou a

formação do associativismo no Brasil. 

5. A emergência do associativismo produtivo em Portalegre-RN tem início

em 1986, através do envolvimento de um líder religioso com experiência

em práticas associativas no seu país (Itália), porém, a primeira associa-

ção  formalmente  institucionalizada  (APCRP),  só  foi  implantada  em

1989, após acirrados conflitos políticos em torno da execução do Proje-

to São Vicente e de seus coordenadores no espaço local. 

A mobilização dos agricultores em Portalegre se deu objetivando

organizar os pequenos produtores rurais por meio do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais, para que pudesse ter acesso a projetos go-

vernamentais, tal qual “Projeto São Vicente”, já citado, financiado

pela antiga SUDENE, e assim amenizar a condição de pobreza em

que se encontrava as populações da área rural. 

6.  O incentivo estatal, inseridos nas normas das políticas públicas, é consi-

derado o principal motivador da formação e expansão de 90% das as-

sociações surgidas no município de Portalegre-RN no período de 1989

a 2008.

7. Das dezoito associações de produtores rurais existentes no município,

somente duas (APCRP e APRUP) conseguiram progredir no sentido de

exercer atividades para além daquelas exigidas na época de sua funda-

ção, sendo que a APRUP tem apresentado maiores resultados e se pro-

jetado como força motora capaz de assegurar a produção agrícola de

seus associados, impulsionado a economia local.

8. A parceria entre os diversos arranjos institucionais,  governamentais e

não-governamentais tem propiciado ganhos significativos à vida da po-

pulação quanto ao acesso de benefícios sociais, como a construção das

mini fábrica de beneficiamento de castanha e de polpa de frutas, poten-

cializando as atividades associativas.
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9. Tanto a APCRP quanto a APRUP são consideradas pelos sócios entre-

vistados e pelo poder público local, como fundamentais para garantia da

produção e de escoamento dos derivados do caju. Contudo, enfatizam

que a APRUP tem maior influência na economia local e tem apresenta-

do maiores ganhos para seus associados em termos de acesso a bene-

fícios sociais coletivos.

10.A questão da comercialização dos derivados do caju figura como uma

estratégia de manutenção e melhorias no status econômico do pequeno

produtor rural, constituído-se na principal motivação para o ingresso nas

associações em tela.

11.Mesmo havendo incentivos/abertura à participação democrática na prá-

tica cotidiana das associações, a maioria dos seus membros confia toda

comercialização e gestão da associação na figura de seus presidentes,

o que dificulta a aprendizagem para educação associativa do seu qua-

dro  social  e  ameaça  o  crescimento  do  associativismo  local,  ao  não

construir o capital social necessário para sua evolução.

12.Essa relação de confiança na figura dos gestores diretos podem estar

relacionada com a capacidade técnica e a habilidade na área de ges-

tão, somada a um grande carisma exercido pelos seus presidentes.

13.Focadas na possibilidade de encontrar viabilidade para a comercializa-

ção do pequeno produtor rural, a APCRP e APRUP, fomentam as con-

dições para sua materialização, o que faz com que os pequenos produ-

tores experimentem a inclusão produtiva.

14.As associações em tela têm atuado de forma altruísta quando não se

evidenciam sistemáticas de garantia nas relações comerciais e ainda

assim, asseguram a produção econômica de seus associados.    

15.  É consenso entre todos os entrevistados que se não fosse à implanta-

ção da unidade de beneficiamento do suco do caju, via APRUP e da

mini fábrica de beneficiamento de castanha – via APCRP, o pequeno

produtor rural de Portalegre não teria acesso aos benefícios de inserção

produtiva. 

16.É consenso também entre os entrevistados que a prática associativa é

a grande responsável  pela melhoria  das condições de infra-estrutura
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das  comunidades  rurais  em Portalegre  e  da  população  local  de  um

modo geral.

17.Tanto os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Por-

talegre, quanto o governo municipal, consideram as associações e em

especial, a APCRP e APRUP, indispensáveis para perpetuação da prá-

tica da cajucultura do município e consequentemente para redução da

pobreza em âmbito local.

18.  O estudo evidencia a importância da prática associativa enquanto es-

tratégia de desenvolvimento em Portalegre-RN.

19.  O pouco envolvimento dos sócios na vida associativa e a falta de cons-

ciência dos princípios associativos como a solidariedade e a coopera-

ção  das  organizações  estudadas,  revela-se  como um dos  principais

problemas a serem enfrentados na formação sociopolítica de seu qua-

dro social.

20.A pouca participação dos associados na vida das associações contribui

para a centralização do poder na figura de seus presidentes que, cha-

mam para si toda responsabilidade da prática associativa, pouco educa-

tivo para o crescimento coletivo.

21. As estratégias alternativas de desenvolvimento em Portalegre, media-

das pelas associações, apontam em geral, para a melhoria das condi-

ções materiais de vida; para a modificação das relações de poder das

comunidades/organizações com o estado e com o governo municipal

em particular, e para a expansão da cidadania dos produtores rurais. 

22. As mudanças ocorridas no município, no período de 1989 a 2008, a par-

tir da atuação das associações locais estão centradas na parte de infra-

instrutora das comunidades rurais e na geração de ocupação e renda

para os seus munícipes.

23. O estudo revela um grande potencial ainda a ser explorado pelas asso-

ciações. Na fala do presidente da APRUP falta explorar o doce do caju,

a rapadura, a cajuína, a polpa, o bagaço... algo já vislumbrado como

exemplo,  do  que  se  pretende  ampliar  de  oportunidades  econômicas

para um futuro próximo.  

O estudo confirma a hipótese inicial de que as associações contribuem

para os processos de desenvolvimento local  em Portalegre ao possibilitar  a
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inserção  de  seus  associados  nos  processos  produtivos,  potencializando  a

economia local e melhorando as condições de vida do pequeno produtor rural,

por  meio  do  incremento  de  sua  renda  via  associação.  Contudo,  também

confirma, que a sustentabilidade social da pratica associativa é relegada a um

segundo  plano,  o  que  faz  com  que  estas  associações  não  se  efetivem

enquanto protagonistas de mudança social.

Por fim, o estudo demonstra que o fortalecimento dessas associações

dependerá,  dentre  outros  fatores,  da  comunicação  e  da  aliança  de  muitos

atores, e da construção de vínculos com ‘motores de sustentabilidade de ação

coletiva’. 

Dependerá  ainda  de  fatores  internos  no  ambiente  associativo,  como

valores  e  normas  de  conduta,  tipo  de  liderança,  etc.,  e  de  contexto  de

enfrentamento de dilemas como: individualismo versos solidariedade no plano

sociocultural,  competição  versos  cooperação,  no  plano  econômico,  e

democracia versos autoritarismo no plano político. 

Essas mudanças de percepção e de atitudes conduzirá a uma ampliação

da consciência associativa, que por vez promoverá o fortalecimento do capital

social associativo. Isso ensejará não apenas o sucesso nos empreendimentos

humanos  econômicos,  como  também,  no  exercício  de  mobilização  da

sociedade local.
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

MESTRADO EM CIÊCIAS SOCIAIS

PESQUISA: ASSOCIATIVISMO  NOS  PEQUENOS  MUNICÍPIOS:  Uma  alternativa  para  o
desenvolvimento local?
PESQUISADORA: Edilene Jales 
ORIENTAÇÃO:  Prof. Dr. Fernando Bastos – PPGCS-UFRN.

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Presidente das associações

1 - Dados Gerais

1.1-  Razão Social e CNPJ
1.2  - Endereço
1.3  - Data de fundação e inicio efetivo de funcionamento.
1.4 Que razões foram alegadas para a formação dessa associação? 
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1.5 - Numero de sócios na fundação e atualmente. Que levou a essa alteração
no número de sócios – 645. Atualmente 260.

1.6– Que atividades eram previstas inicialmente? 
1.7 E atualmente? Principal atividade –A associação tem  Estatuto ? Se sim,

como foi elaborado? 
1.8 - A associação sempre funcionou regularmente, sem descontinuidade?

1.9  - Dos sócios fundadores, quantos permanecem participando das atividades
da associação? 

* Compreensão do que seja uma Associação

a) Qual o papel da associação? 
b) Que relação deve ter essa associação com a comunidade local?
c) Como deve ser a atuação de um associado?
d) Quais são as regras formais que regem a prática associativa no Brasil?

Que contribuição essas normas tem dado a prática do associativismo? 
e) E quanto às regras não escritas? Há algumas?
f) Como deve ser a relação entre a direção da associação e os associados?

3– Composição e perfil da gestão da associação

1.10 Como está estruturada a gestão da associação? Como a mesa diretora
foi  escolhida?

1.11 Como atua a diretoria da associação? Papeis ações, responsabilidades.  
1.12 Qual o Perfil dos sócios gestores (profissão, grau de escolaridade)
1.13 Existe estimulo a entrada de novo agricultores? E dos familiares?
1.14 formação profissional geral?
1.15 Os estatutos são acessíveis aos  associados? Os associados tratam dos esta-

tutos naquilo que reivindicam 

3 – Infra-estrutura 

3.1 A associação possui sede? Se sim, é:
( ) próprio  (  ) alugado  (  ) cedido

3.1.2 Se próprio como foi obtida?
A consecução se deu por meio caju.
3.1.3 Se cedido, quem o cedeu? Esfera pública ou privada?
3.2 Quais os equipamentos que a entidade dispõe? Sala de reunião
3.3 A estrutura da associação atende as necessidades de suas atividades?
3.4 Quais as principais demandas da associação atualmente? O que tem sido
feito para atender essas demandas?
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3.5  Como  os  associados  se  organizam  para  utilizar  os  serviços  da
associação?.  Por  favor,  descreva  detalhadamente  como  esta  atividade  se
desenvolve. Como é feito o recebimento da matéria prima na associação?

4- Organizações Funcionamento da associação

4.1-A  associação  dispõe  de  um  levantamento  socioeconômico  de  seus
associados?

4.2- A associação possui um planejamento para o ano de 2008 ou os anos
seguintes? Se sim, como foi construindo este plano? Teve assessoria técnica?
Todos os sócios têm conhecimento do plano?

4.3 – Como está sendo implementado o orçamento? 

4.4 São feitas reuniões periódicas com os sócios a respeito da aplicação dos
recursos?

4.5 - A associação tem parcerias com instituições públicas ou privadas? Se
sim,  que tipo de parceria foi feita?   

4.6 – Como tem sido a relação dessa associação com o poder público local?
Recebe algum tipo de apoio? ( financeiro, assistência técnica) Se sim, que tipo
de apoio?

4.7  –  A  associação  recebe  orientação  técnica  de  alguma  entidade
governamental ou tem contrato com alguma empresa de consultoria na área de
atividades dessa associação?

5- Importância socioeconômica da associação 

5.1 No seu entendimento qual a importância da associação para a comunidade
local? 

5.2  Acha que a associação contribui  para o processo de Desenvolvimento
Local? Se sim, em que área ela influencia mais? Pode dar algum exemplo?
Qual?

5.3  –  A  associação  se  preocupa  em  trabalhar  a  sustentabilidade
social(princípios  de  solidariedade,  cooperação,  afetividade,  respeito  as
diferenças, ...) política e cultural de seus sócios?  Existe alguma preocupação
da associação em relação aos princípios associativos?
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6- Considerações Gerais

6.1 Quais as principais dificuldades que a associação enfrenta?

6.2  Como  você avalia a atuação dessa associação em relação a sua capacidade de
efetivação de um processo de transformação social na vida de seus associados e
comunidade em geral? 

6.3Há ações sociais para promover a associação perante a comunidade?

6.4 Existe possibilidade de ascensão dos agricultores via associação?

6.7 Quais são as principais potencialidades dessa associação em sua opinião?

6.8 Indique algumas medidas que possam fortalecer essa associação e/ou superar
possíveis dificuldades existentes.

Grata por sua colaboração.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

MESTRADO EM CIÊCIAS SOCIAIS

PESQUISA: ASSOCIATIVISMO NOS PEQUENOS MUNICÍPIOS: O caso de Portalegre.
PESQUISADORA: Edilene Jales 
ORIENTAÇÃO: Prof. Dr. Fernando Bastos – PPGCS-UFRN.

PODER PUBLICO LOCAL

IDENTIFICAÇÃO

Nome do entrevistado: ___________________________________________ Data _______

Função que desempenha: ____________________________________________________

1  Das associações do município, quais as que mais tem contribuído para o desenvolvimento

local? 

2 Como vê a organização dos trabalhadores rurais em associações?

2 Há projetos do governo municipal de combate a pobreza rural em parceria com as associa-

ções?
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3 Há Iniciativas de apoio público as associações? Quais? De que tipo?

4 Como tem sido a relação das associações de produtores rurais e a administração pública

local? Descreva

5 Importância do associativismo para o desenvolvimento local

6 Existem possibilidades de atividade remuneradoras não agrícolas no âmbito local? Qual?

7 Que mudanças ocorridas no município se deram em decorrência da participação das asso-

ciações? Cite 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

MESTRADO EM CIÊCIAS SOCIAIS

PESQUISA: ASSOCIATIVISMO NOS PEQUENOS MUNICÍPIOS: O caso de Portalegre.
PESQUISADORA: Edilene Jales 
ORIENTAÇÃO: Prof. Dr. Fernando Bastos – PPGCS-UFRN.

SINDICATO

1 IDENTIFICAÇÃO

Nome do entrevistado: _______________________________________________________

Função que desempenha: ____________________________________________________

2 - RELAÇÂO DO SINDICATO COM A ASSOCIAÇAO

2.1  - Como você vê a atuação das associações de produtores rurais local?

2.2 – Como é a relação do sindicato com as associações rurais?

2.3 - O sindicato incentiva os agricultores a associa-se nessas organizações? Se sim, de que
modo?
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3 – INFLUENCIA DA ASSOCIAÇÂO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

3.1- Na sua opinião, qual a importância das associações para economia agrícola local e para a

vida dos agricultores?  

3.2 - Na sua opinião, a prática  associativa contribui para desenvolvimento local? Se sim, de

que modo? 

3.3 - Que mudanças ocorridas no município se deram em decorrência da participação das as-

sociações? Cite 

3.4 Das associações locais, quais tem contribuído mais para o desenvolvimento local?

3.5 Na sua opinião, ocorreram mudanças no padrão de vida dos agricultores locais após sua

inserção na associação? Quais?

3.6 Que mudanças ocorridas no município se deram em decorrência da participação das asso-

ciações? Cite 

3.7 Na sua opinião quais as principais potencialidades das associações local?

3.8 Quais as principais dificuldades?

3.9  Indique algumas medidas que possam fortalecer e/ou superar possíveis dificuldades exis-

tentes.
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