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À guisa de introdução

Danilo Uzêda da Cruz

A realidade social é diversa, contraditória e multidimensional. 
Essa é a abordagem presente nos principais teóricos sociais e da so-
ciedade que, por caminhos distintos, constituem seus estudos sobre 
os problemas sociais, políticos e culturais recortados da realidade a 
fim de explicar, compreender ou descrever a ação social, seu sentido 
e dinâmica, no contexto das lutas sociais, resiliências e resistências 
do fazer-se humano. Alguns contemporâneos argumentam ainda que 
ante a impossibilidade em alcançar o real, o que se pode ter é apenas 
recortes que juntos compõem essa caótica realidade social.

A coletânea de artigos que segue na forma do livro Mundo Rural 
na Bahia: Democracia, Território e Ruralidadesé uma tentativa 
de oferecer a estudiosos e sujeitos sociais do mundo rural explicações, 
compreensões, descrições, problemas, dilemas e tensões do rural na 
Bahia. Artigos expressam a vocação multidisciplinar já mencionada 
do mundo rural brasileiro e baiano, tratado aqui por pesquisadores 
das humanidades e das ciências agrárias e da terra.

O rural e sua complexidade é a linha mestra desse documento. O 
rural com gente, com contradições e com produção. Mas também o 
rural onde os conflitos sociais e políticos se expressam mais duramen-
te, bem como onde as contradições do capital solapam de forma mais 
cruel as populações camponesas, já castigadas com condições adver-
sas e o distanciamento histórico das políticas públicas e do acesso a 
direitos, bens e serviços. Mas também um rural do trabalho, de rique-
zas, de beleza, e de esperança. Um rural invadido e entrecortado pelo 
fenômeno urbano, possibilitando a pesquisadores estabelecer o con-
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ceito de rurbano para explicar o mundo rural na contemporaneidade. 
É essa complexidade e vivacidade que os artigos que segue busca re-
tratar, como produto das pesquisas desenvolvidas em universidades, 
centros de pesquisa, institutos federais, empresas públicas, e outros 
campos. 

O volume de pesquisas e publicações sobre o campo e o rural no 
eixo Sul-Sudeste não assusta, mas alimenta a necessidade de que se-
jam desenvolvidas e apoiadas iniciativas de estudos para as regiões 
onde a realidade rural (ou rurbana) é também forte, e foi mais dis-
tante das políticas públicas até o início dos anos 2000, quando um 
conjunto de políticas sociais e ampliação de outras políticas públicas 
já existentes alcançou de forma mais significativa as populações do 
campo. Inclusive a ampliação do ensino superior.

O esforço aqui de pesquisadoras e pesquisadores envolvidos nessa 
iniciativa não é o de consolidar uma visão monolítica do rural, ou uni-
lateral dos processos sociais. A própria diversidade de temas, matrizes 
teórico-metodológicas e formativa dos autores e autoras nos conduz 
a uma abordagem fundamentada e ampliada do mundo rural baiano, 
possibilitando novos empreendimentos de pesquisa como também o 
reconhecimento do rural como espaço de práticas sociais relevantes.

Em As novas ruralidades: o Estado da Bahia em foco, dos pes-
quisadores Ildes Ferreira de Oliveira e Acácia Batista Dias, os autores 
discutem o tema da ruralidade e as dimensões do rural baiano dialo-
gando com uma literatura estabelecida em torno do tema. Pluriati-
vidade na abordagem proposta não deve ser observada como subs-
tituição do modo de produzir anterior, é antes o rural colocado em 
dinâmica, em processo. Corresponde aos processos de resistência e 
transformações na base produtiva e cultura da dinâmica do rural bra-
sileiro e baiano na perspectiva de superação das dificuldades impostas 
pela ausência de políticas públicas e outras dificuldades climáticas e 
sociais.

A democracia seus dilemas e tensões é o argumento central de 
um bloco de textos que se inicia com Experiências participativas e 
democracia na América Latina: notas introdutórias, dos pesqui-
sadores Maria Victória Espiñeira Gonzalez, Diego Matheus Oliveira 
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de Menezes e Danilo Uzêda da Cruz. Nesse artigo os pesquisadores 
discutem a democracia na América Latina e no Brasil, em particular 
casos concretos de processos de participação social em instituições 
participativas e no Conselho das Cidades. 

A pesquisadora Isabela Santana, em Deliberação dos comitês de 
bacias hidrográficas: quem participa, como faz e o que decide?, 
dialoga conceitos estabelecidos na literatura sobre deliberação e par-
ticipação, estudando o caso concreto de gestão das águas na Bahia. 
Seu artigo concentra-se nos limites e possibilidades dos Comitês de 
Bacias hidrográficas, recolocando a questão das águas e sua gestão 
para a compreensão do rural, como também a arena decisória presen-
te nesses comitês. 

Para o pesquisador André Silva Pomponet no artigo Participação 
social e plano plurianual: uma análise comparada das experi-
ências da Bahia, Ceará e Pernambuco no período 2007-2015, as 
experiências dos três estados em planejamentos plurianuais partici-
pativos possibilitam estabelecer cenários comparativos construtivos 
com vistas a aprimorar os processos de escuta e apreensão da realida-
de para melhor compreender como e de que forma se dá esse processo 
que, para o autor, é ainda incipiente dada a instabilidade institucional 
e distanciamento entre teoria e prática política.

No artigo do pesquisador Wilson José Vasconcelos Dias, Uma vi-
são panorâmica dos principais resultados da política de desen-
volvimento territorial na Bahia, o percurso da estratégia de políti-
ca pública do desenvolvimento territorial é abordada enfatizando os 
resultados centrais da estratégia em curso, apontando os dilemas e 
perspectivas, e possibilitando uma reflexão mais aprofundada sobre 
os processos de desenvolvimento territorial.

Em Cultura e desenvolvimento rural: narrativas da cultura ser-
taneja na comunicação popular e desenvolvimento rural em co-
munidades do semiárido baiano, Luciana Mendonça Rios nos infor-
ma o papel das organizações sociais no desenvolvimento de ações para 
a construção simbólica de outra linguagem discursiva sobre o mundo 
rural e o sertanejo em particular. A autora de modo bastante arguto e 
lastreada por uma bibliografia consolidada debate o papel do discurso 
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valorativo e emancipatório nos processos comunicacionais das comuni-
dades rurais e das populações sertanejas, reconfigurando a visão tradi-
cional do sertão, do sertanejo e dos processos de desenvolvimento.

Como produto e processo da complexificação do mundo rural os 
pesquisadores Lucia Marisy e Bruno Klecius Andrade Teles, em O ser-
tanejo rural e as suas representações sociais sobre o consumo de 
álcool, repercutem a questão da saúde e do adoecimento das popula-
ções rurais. O uso abusivo de álcool é tratado como um problema que 
tem como uma de suas variáveis a penosidade no trabalho e na vida das 
populações sertanejas da região do submédio são Francisco, com estu-
do de caso em comunidades rurais entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). 
Para os autores, concluem, o uso abusivo de substância alcoólicas pode 
ser visto como resultado da necessidade de escapar dessa penosidade 
no trabalho e na vida e de relações domésticas conflituosas. 

O olhar atento e fundamentado presente no artigo Fundo de 
pasto na Bahia: por que regularizar é tão importante?, das pes-
quisadoras Lídia Maria Pires Soares Cardel e Angélica Santos Reis ao 
realizar um estudo referencial para a compreensão do processo de re-
gularização dos fundos de pasto na Bahia, dialoga ainda com a rele-
vância dos processos de reconhecimento de propriedade de terra para 
a vida das pessoas no campo. As autoras realizam um panorama sobre 
as concepções de políticas públicas e a questão da normatização da 
regulamentação da forma de uso da posse da terra, articulando a or-
ganização social do rural brasileiro e baiano.

Em Estratégias feministas no mundo rural: abordagens qua-
litativas para construção da equidade de gênero, a pesquisadora 
Maria de Lourdes Novaes Schefler aborda a participação de mulheres 
agricultoras em comunidades rurais, articulando a realização de pes-
quisas e sua aplicabilidade na produção de conhecimento e mudança 
na realidade social, a partir da perspectiva metodológica feminista, 
voltada para a emancipação e o empoderamento de mulheres na rela-
ção de gênero. A autora argumenta ainda a relevância teórico-prática 
desse processo e mudança para a construção da cidadania feminina. 

O tema da juventude e sucessão rural é tratado pelos pesquisado-
res Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios e Adelson Dias de Oliveira 
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em Juventudes nas ruralidades contemporâneas: o contexto do 
semiárido baiano. Os autores buscam no artigo confrontar o debate 
herdado culturalmente sobre o campo como lugar do atraso e da ig-
norância e suas repercussões na juventude rural, nos processo educa-
cionais, familiar e do mundo do trabalho. O trabalho é desenvolvido 
a partir de um caso concreto com jovens de Canudos, Juazeiro, Re-
manso, Sento Sé, Macururé e Monte Santo, municípios do semiárido 
baiano. Concluem os autores que é preciso apurar os mecanismos de 
escuta para descobrir e ir ao encontro das demandas sociais e políticas 
da juventude rural, sujeitos com práticas sociais particulares e sujeitos 
políticos ativos.

Em Agricultura camponesa e industrialização, os pesquisado-
resJerônimo Rodrigues Souza e Matteus Guimarães Martinsapresen-
tam a experiência de uma agricultura camponesa que segue a trajetó-
ria da industrialização, tendo as frutas da caatinga como a principal 
matéria prima, de onde se produz uma diversidade significativa de 
produtos dela derivados. Estão em análise nesse artigo o processo pro-
dutivo e organizativo como elementos de mudança de valores e pers-
pectiva política, recolocando o campesinato como sujeito de práticas 
sociais transformadoras.

O olhar do pesquisador Francisco Emanuel Matos Brito em O 
turismo e as alternativas de renda na localidade de Remanso, 
articula o conceito de pluriatividade a um caso concreto em que ativi-
dades rurais não agrícolas modificaram a vida das pessoas em comu-
nidades rurais. O autor mobiliza memórias e relatos das populações 
rurais, colocando em debate o discurso em torno do rural e a realidade 
camponesa. 

A pesquisa desenvolvida em O ensino agrícola da Bahia: His-
tória e historiografia do primeiro curso superior do Brasil do 
historiador Nilton de Almeida Araújo tem como propósito trazer um 
panorama historiográfico sobre o ensino superior de agricultura na 
Bahia, dos primórdios até a criação da EAB, no âmbito da dinâmica de 
institucionalização das ciências no Brasil. O texto portanto cobre um 
período de meados do século XIX até os anos 1930. O ensino superior 
de agricultura trouxe portanto um novo cenário para as ciências e para 
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a educação superior na Bahia, implicando em uma reestruturação da 
educação e de processos de mudança institucional nos centros de co-
nhecimento.

O artigo do pesquisadorRendel Porto Morais, do engenho ao qui-
lombo: um estudo acerca do processo de ocupação do território 
quilombola do Vale do Iguape, Bahia traz a história da ocupação 
do território quilombola do Valo do Iguape, articulando memórias 
dos moradores das comunidades Kaonge e do Engenho da Cruz aos 
debates teórico-metodológicos estabelecidos na literatura. O autor 
evidencia o conflito entre a lógica do capital e o modus vivendi dos 
moradores ou, como categoriza o próprio autor, do campesinato ne-
gro.

Por fim o artigo da professora e pesquisadora Tatiana Ribeiro 
Velloso, a trajetória do movimento cooperativista: da vertente 
de controle estatal para instrumento de promoção de desenvol-
vimento territorial no Brasil, aprofunda o debate sobre a trajetória 
do movimento cooperativista, suas implicações socioeconômicas e 
sua inserção na dinâmica do desenvolvimento territorial brasileiro.

Dessa forma, o conjunto de textos que segue busca alcançar as 
diversas dimensões do mundo rural na Bahia articulando temáticas 
que mobilizam atores sociais, pesquisadores, gestores de políticas 
públicas, agricultores familiares e trabalhadores rurais, e a população 
rural em geral. Se não esgotam o tema e o universo do mundo rural 
apresentam pistas interessantes para a compreensão do mundo rural 
baiano, compreendendo que há uma larga possibilidade de pesquisas 
e realidades concretas que estão fora desse livro, seja pela limitação da 
publicação, seja por uma opção metodológica de abrir caminhos para 
novas publicações e pesquisas sobre o mundo rural baiano.

Assim, os textos que seguem, ainda que não esgotem o tema, como 
já dissemos acima, obrigaram-se a ampliar a bibliografia já existente 
trazendo para o debate novos temas ou temas recorrentes, mas ain-
da em construção na literatura científica. Reunidos estão nessa obra 
diversos pesquisadores das humanidades lotados em centros de pes-
quisa, universidades, centros de extensão ou no exercício de funções 
públicas. 
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As novas ruralidades:  
o Estado da Bahia em foco

Ildes Ferreira de Oliveira 
Acácia Batista Dias

Introdução

As discussões que ajudam a compreender o mundo rural na atuali-
dade não podem prescindir dos pressupostos básicos dos estudiosos 
clássicos europeus, independentemente das transformações sociais 
e econômicas de cada realidade ao longo do tempo. Sendo a eco-
nomia eminentemente agrária até inícios do século XX1, na maioria 
dos continentes, os camponeses, ricos ou pobres (LENIN, 1974; 1975; 
WOLF, 1974; 1976; MARX, 1977; SHANIN, 1980; KAUTKSY,1980) 
proprietários ou não de suas terras, eram vistos como segmentos 
autônomos e independentes, até mesmo em épocas mais recentes, 
quando já se convivia com um setor urbano consolidado e o modo 
de produção capitalista focado no setor secundário da economia, o 
industrial. Mesmo admitindo e reconhecendo suas características e 
peculiaridades, a partir da sua atividade econômica predominante, o 
mundo rural constituía-se num universo cultural próprio, com todos 
os costumes, o sistema de crenças e de relacionamento com a natu-
reza que geravam um modus vivendi particular das pessoas, o que 
era transferido de gerações para gerações. Conviver com situações 
climáticas favoráveis ou adversas, por exemplo, era fruto, até pouco 
tempo, na cultura rural, da vontade de Deus que premiava ou casti-

1 Em 1950, pela primeira vez, a renda gerada pelo setor industrial brasileira supera a 
gerada pelo setor agrícola na formação do Produto Real Total (BOUZAN, 1962, p. 
81).
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gava a população2, com períodos de bonança ou de escassez.
Até pouco tempo atrás, o mundo rural e o mundo urbano eram re-

alidades distintas, com relativas autonomia e independência. Aqueles 
que vivam no campo, produziam praticamente tudo que necessitavam 
para viver reproduzir-se; produziam todos os alimentos, vestimentas 
e recorriam à fitoterapia ou à crença no sobrenatural para tratar as 
doenças. Mesmo com o crescimento das cidades e formação dos mer-
cados urbanos, a população rural continuava produzindo tudo daqui-
lo que necessitava para sua reprodução. Aos poucos, entretanto, essa 
produção foi ficando restrita a alguns itens, criando-se vínculos co-
merciais de dependência com os centros urbanos: já não bastava pro-
duzir para o autoconsumo, os agricultores precisavam produzir e co-
mercializar o seu excedente para adquirir outros bens indispensáveis à 
vida no campo que já não eram mais produzidos por eles. Construiu-
se, a partir de então, um conjunto de relações entre o urbano e o rural 
até então desnecessário e desconhecido, o que modificava, também, o 
espaço geográfico e todo universo cultural, de produção e difusão de 
conhecimentos vigente até então. Essa inserção, ao mercado, através 
da comercialização do excedente, enseja também uma nova situação 
e um novo papel político para esses agricultores. Na Rússia, com a Re-
volução Bolchevique, Lenin (LENIN, 1974; GOMES, 1999) identificou 
três categorias de camponeses: pobres, médios e ricos e demonstrou 
interesse especial pelos camponeses médios que teriam maiores po-
tenciais revolucionários, ao contrário dos camponeses pobres, depen-
dentes e passivos e dos camponeses ricos, inimigos da revolução. Para 
ele, os camponeses médios vivem do seu trabalho e, portanto, eram 
aliados dos operários, entretanto, inseriam-se numa grande contradi-
ção na medida em que, ao comercializar seu excedente, tornavam-se 
exploradores do operariado esfomeado. Mas o que interessa, aqui, é 
demonstrar como são construídas novas relações entre o rural e o ur-

2 Ainda nos dias atuais são comuns, em períodos de seca, sobretudo no Nordeste 
brasileiro, a realização de atividades religiosas apelativas, como as procissões e 
demais atividades em torno das comemorações do “Dia de São José” – padroeiro 
dos agricultores comemorado em 19 de Março. Se chover nesse dia, ou nos três 
dias anteriores e posteriores, a esperança do sertanejo gira em torno de um ano de 
bonanças, com muita chuva.
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bano e o seu significado para a população, com a inserção e definição 
de novos papeis no modo de produção capitalista.

Entre nós, no Brasil, formou-se o segmento camponês de forma 
paralela e marginal à grande propriedade e ao sistema escravocrata, 
ocupando pequenas glebas de terra às margens das estradas, dos po-
voados, vilarejos e cidades, de qualidade inferior, mediante contratos 
de parceria e arrendamento, ou mesmo cedidas (de forma oficial ou 
tácita) pelos coronéis, considerando sua função social relevante: ma-
nutenção da ocupação do território, oportunidade de trabalho para 
os membros da família e produção de alimentos de baixo custo para a 
população em geral. 

O Estado tratou o segmento camponês, no Brasil, com absoluto 
descaso. Interessava-lhe, simplesmente, extrair ao máximo tudo aquilo 
que o mundo rural brasileiro pudesse oferecer – madeira, alimentos, 
couro, minerais etc. Aos camponeses era cedido um restrito espaço de 
domínio, evitando inclusive que se tornassem proprietários das terras 
que ocupavam3. Outro indicador relevante desse abandono foram os 
períodos de seca que dizimaram milhões de pessoas e o governo, sim-
plesmente, fazia ouvidos de mercador ao clamor da sociedade4. A seca 
de 1877, que dizimou 30% da população que habitava a área da seca, 
estimada em cerca de 1.754.000 pessoas (CARVALHO et al, 1973, p.180), 
foi o exemplo mais significativo desse abandono.As cidades do interior 
e do litoral tornaram-se receptoras de multidões de deserdados; corpos 
famintos e desidratados eram encontrados nos leitos secos dos rios e 
dos riachos transformados em trilhas de fuga, consolidando todo ima-
ginário da seca na consciência nacional e resultando de grandes mobi-
lizações, promovidas por setores religiosos (notadamente a Igreja Ca-
tólica) para socorrer os famintos. O governo, como resposta, planejava 

3 Pelas restrições da Lei de Terras, de 1850, somente os ricos poderiam tornar-se 
proprietários de terras.

4 As que mais causaram danos foram as seguintes: século XVI – 1559 e 1589; século 
XVII – 1602, 1614, 1623, 1644, 1666, 1678, 1692; século XVIII – 1710, 1722 (chegou 
a 1727), 1736, 1742, 1750, 1760, 1776, 1783, 1791; Século XIX – 1803, 1808, 1815, 1825, 
1830, 1843, 1887, 1898; século XX – 1900, 1907, 1915, 1919, 1913, 1932, 1942, 1950, 1952, 
1958, 1970, 1979, 1987 (CARLI, 1982; 1984; SILVA, 2008) e, mais recentemente, 
1993, 1997, 2001, 2007 e a atual.
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deportar para a Amazônia os milhões de deserdados nordestinos que 
lotavam os espaços públicos das cidades em busca de socorro. A pressão 
política da opinião pública falou mais alto e cobrava políticas públicas 
estruturantes. Sem condições de oferecer uma resposta satisfatória à so-
ciedade, o governo ofereceu a solução hídrica, reduzindo, equivocada-
mente, o problema das secas à simples falta de água. 

Assim, criou em 1909 a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), 
que posteriormente (1919)5 transformou-se em Instituto Federal de 
Obras Contra as Secas (IFOCS) e, finalmente, em 1945, no atual De-
partamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

O cenário continuara o mesmo, tanto no período colonial como 
após a independência. Ao Brasil foi imposta, pelos colonizadores de 
outrora e seus aliados do presente a missão de ser o celeiro de matéria 
prima para o mercado europeu, o que se fortaleceu com a abolição da 
escravatura (1888) e proclamação da República, um ano depois. Entre-
tanto, apesar das enormes dificuldades do segmento camponês, prin-
cipalmente pela falta de acesso à terra, crescia a produção nacional e 
formou-se um promissor mercado consumidor de produtos primários 
que poderia indicar um grande potencial de crescimento econômico e 
de expansão capitalista, não fossem as condições desvantajosas esta-
belecidas pelos países industrializados, a exemplo dos Estados Unidos 
e países europeus (MYRDAL, 1960). Obviamente que, aqui, trilhamos 
rumos contrários ao de outros países, a exemplo dos próprios Esta-
dos Unidos, cujo percentual da relação importação versus exportação 
caiu, em 1880, de 20,8% para 8,0%, em 1950 (WOYTINSKY,1955, p. 
62). Para Caio Prado Júnior (1976),

“a orientação da economia brasileira, orientada em produ-
ções regionais que se voltavam para o exterior, impedira a efe-
tiva organização do país e o estabelecimento de uma estreita 
rede de comunicações, que as condições naturais Já torna-
vam por si muito difíceis. Os poucos milhões de habitantes 
espalhavam-se ao longo de um litoral de quase 6.000 quilô-
metros de extensão e sobre uma área superior a 8 milhões (de 

5 Após a grande seca de 1915, que inclusive serviu de cenário para obras literárias 
como O Quinze, de Raquel de Queiroz, o governo criou o IFOCS.
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quilômetros quadrados, agrupando-se por isso em pequenos 
núcleos largamente apartados uns dos outros, e sem contatos 
apreciáveis” (PRADO JUNIOR, 1976, p. 264).

A população rural continuou excluída das (escassas) políticas pú-
blicas até meados do século XX. Com a expansão do modo de produ-
ção capitalista e sua penetração, cada vez mais veloz, no meio rural, a 
partir de 1950, e a ebulição social causada pelas ligas camponesas que 
reivindicam reformas de base, a começar pela reforma agrária na lei 
ou na marra, o Estado mudou sua estratégia, que vai se concretizar 
após o golpe militar de 1964, especialmente a partir de 1970 com a cha-
mada revolução verde: um vasto e poderoso pacote tecnológico com 
equipamentos e insumos, inclusive agrotóxicos de alta periculosidade 
para a vida humana e para o meio ambiente, com grandes projetos 
modernizantes financiados por organismos bilaterais internacionais.

Implantam-se no Nordeste grandes projetos de irrigação6 finan-
ciados com fundos públicos, que apesar de pouco haver contribuído 
para o desenvolvimento rural, foram eficientes para a transferência 
de recursos públicos para a iniciativa privada (OLIVEIRA, 1993). Des-
de a década de 1970 que se implementam grandes programas para o 
desenvolvimento regional, contando com vultosas somas de recur-
sos de instituições internacionais, a exemplo do Banco Mundial e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (OLIVEIRA, 2015). O pri-
meiro deles foi o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo 
à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA, 1971); no mesmo 
ano, o Programa de Irrigação no Vale do São Francisco (PROVALE, 
1971). Depois vieram vários outros: Programa de Apoio aos Polos de 
Desenvolvimento no Nordeste (POLONORDESTE, 1974); Programa 
de Desenvolvimento da Agroindústria (PDAN, 1974); Programa de 
Apoio aos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Nordeste (Projeto 
Sertanejo, 1976); Programa de Apoio à Irrigação (PROHIDRO, 1979); 
Programa de Apoio à Produção de Alimentos Básicos em Áreas de Vár-
zeas (PROVÁRZEAS, 1981); Programa de Integração e Desenvolvimen-
to do Nordeste (PROJETO NORTESTE, 1983); Programa de Apoio ao 

6 Projetos absolutamente inadequados para a região, do ponto de vista econômico, 
social e ambiental sem nenhum potencial de sustentabilidade.
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Pequeno Produtor Rural (PAPP, 1983); Programa de Apoio Técnico e 
Financeiro aos Pequenos Produtores Rurais (PROJETO SÃO VICEN-
TE, 1986); Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE, 1986); Pro-
grama de Convivência com a Seca (PROJETO PADRE CÍCERO, 1988); 
dentre outros. Em 1996, também, foi lançado o Programa de Apoio e 
Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada do Nordeste que preconiza-
va o semiárido como prioridade, abdicando, entretanto, do caminho 
da irrigação pública para seguir os rumos da irrigação privada, embora 
com crédito subsidiado, para atender exclusivamente os interesses do 
mercado (CARVALHO, 1988). Como a pobreza permanece, o financia-
mento internacional continua nos dias de hoje; na Bahia, são os casos 
dos programas Progredir, Produzir7 e Gente de Valor8, entre outros. 
Todas as avaliações realizadas indicam o fracasso dessas iniciativas, 
com resultados bastante pífios, exceto para grupos econômicos e para 
os setores políticos remanescentes das oligarquias locais que continu-
am apropriando-se deles para a ascensão ao poder.

Não exatamente resultante desses programas – sem, entretanto, 
negar sua influência – mas, sobretudo, a partir do desenvolvimento 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o mundo ru-
ral passou a sofrer forte influência dos processos de urbanização, so-
bretudo a partir da década de 1980, substituindo a cultura rural-cam-
ponesa pela citadina. Foi a partir dos sintomas dessa nova realidade, 
incluindo-se as estratégias de sobrevivência dos camponeses pobres9, 
os hábitos de consumo etc. que os pesquisadores começaram a per-
ceber que a autonomia do passado já não representava a realidade do 
momento e que o rural e o urbano haviam construído relações de in-
terdependência até então desconhecidas. A velha ordem começa a ser 
questionada e as novas ruralidades começam a ser percebidas, a partir 
das transformações econômicas e de todo universo simbólico que se 
constitui no seu entorno. 

7 Financiado pelo Banco Mundial e por outros organismos internacionais.
8 Contando também com recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento da 

Agricultura (FIDA).
9 Denominados, a partir de 1980, de agricultores familiares. 
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As novas ruralidades: o que são?

As discussões, no âmbito da sociologia e de outras ciências, sobre o 
mundo rural, foi sempre carregada de muitas controvérsias, conside-
rando que, por trás das abordagens, estão as concepções teórico-filosó-
ficas – e por que não assumir, também, as ideológicas? – dos estudiosos 
pesquisadores, contendo supostas características e peculiaridades do 
que, pretensamente, integraria esse universo rural. Deformações fanta-
siosas e perversas acompanharam muitas dessas abordagens, não raras 
vezes perversas para muitos segmentos sociais, como lembrou José de 
Souza Martins, num congresso no Rio de Janeiro, em 2000: 

“a pretexto de se tornar uma força auxiliar da modernização 
e da remoção das resistências sociais à mudança, contribuiu 
abertamente para a violação de modos de vida e visões de 
mundo e de culturas tradicionais em que a pobreza, ao me-
nos, revestia se de padrões sociais de dignidade toleráveis” 
(MARTINS, 2000, p.8).

Não é raro encontrarem-se abordagens que, a partir de visões en-
viesadas da realidade concreta, transformando realidades diversifica-
das e heterogêneas em situações pretensamente homogêneas, com ar-
gumentos de que atores principais do mundo rural eram responsáveis 
pela sua própria condições de pobreza ou da sua “auto exploração” 
(CHAYANOV, 1981).Eric Wolf (1979) chegou a admitir que os campo-
neses tinham dificuldades de compreender a sua própria condição 
para reconhecer e ultrapassar a situação de injustiça a que vivem sub-
metidos, o que não se confirma a partir de análises tiradas da realida-
de concreta. Rosas (1994), estudando o regime salazarista, constatou 
que no sul de Portugal, região basicamente marcada pela agricultura 
familiar, os camponeses eram mais passivos em relação do regime, o 
que seria profundamente útil ao Estado Novo, enquanto no norte, no 
qual era consolidado o capitalismo agrário, com um proletariado rural 
relativamente pujante, registravam-se ações permanentes de resistên-
cia, confronto e enfrentamento. Já na antiga Rússia, Lenin (1974) teria 
identificado os camponeses médios como de maior potencial revo-
lucionário. Assim, realidades econômicas distintas levaram a formas 
diferentes de manifestação pelo mundo rural.
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O desenvolvimento e expansão do capitalismo, especialmente a 
partir da sua penetração no campo brasileiro, com maior afinco a par-
tir de 1950, ensejou também a formação de novos padrões de consu-
mo: o combustível natural (a partir da lenha, do óleo de mamona ex-
traído artesanalmente etc.) foi substituído parcialmente por petróleo 
(querosene, especialmente); tecidos industrializados tomaram o lu-
gar das vestimentas confeccionadas artesanalmente; o açúcar oriundo 
da cana de açúcar passou a ocupar os espaços antes do mel de abelha e 
assim por diante. Assim, a autonomia do mundo rural foi se esvaindo 
com a formação dos mercados para os produtos industrializados, o 
que impõe uma nova ordem na divisão social do trabalho e nas rela-
ções com a natureza.

As mudanças ocorridas na realidade concreta ensejaram o surgi-
mento de novas terminologias; termos como rural, campo, mundo ru-
ral, população rural e similares parecem cair cada vez mais em desuso 
na sociologia rural, a partir dos novos cenários expressos pela realida-
de, especialmente a partir da década de 1990, quando se começou a 
perceber que a dicotomia cidade e campo, população urbana e popu-
lação rural diluem-se gradativamente. As antigas realidades urbana 
e rural, separadas por um muro imaginário, já não existiam da forma 
até então concebida; os espaços ditos rural e urbano passam a integrar 
uma única realidade, constituindo uma totalidade orgânica10, espaços 
difusos com suas interferências e influências múltiplas11. Para Grazia-
no da Silva, 

[...] está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que 
é urbano. Mas o tema que aparentemente poderia ser rele-

10 Assim como pensou Aristóteles, não é possível existirem apenas dois mundos, um 
mais ou menos ilusório e outro um pouco mais real, porque a realidade é mui-
to mais complexa. O mundo rural e o mundo urbano constituem uma realidade 
socioeconômica extremamente complexa, com um tecido social em permanente 
situação de conflito, mas que se complementa e dá vida ao ambiente.

11 Na cidade de Feira de Santana, o “ônibus escolar” que conduzia adolescentes de 
povoados rurais próximos para o Colégio Municipal Joselito Amorim, obrigavam-
se a mudar seu roteiro, deixando os estudantes uma quadra depois, para não serem 
identificados como “jovens rurais” pelos seus colegas. Isso registrou-se até inícios 
do presente século. Hoje, os povoados rurais estão completamente urbanizados e 
os estudantes já não são mais vítimas de qualquer preconceito geográfico.
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vante, não o é: a diferença entre o rural e o urbano é cada vez 
menos importante. Pode-se dizer que o rural hoje só pode ser 
entendido como um continnum do urbano, do ponto de vista 
espacial; e do ponto de vista da organização da atividade eco-
nômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas 
com a atividade industrial, nem os campos com a agricultura 
e a pecuária (1999, p.1)

Observa-se uma mudança da cultura, dos costumes, do modus 
vivendi da população porque ocorreram mudanças nas relações de 
produção e de mediação com a natureza, especialmente nas áreas da 
assim denominada agricultura familiar. A atividade tipicamente agro-
pecuária foi e continua sendo substituída ou complementada por um 
conjunto de novas atividades, constituindo o que estudiosos estão de-
nominando de pluriatividade:

“(...) A pluriatividade se estabelece como uma prática social, 
decorrente da busca de formas alternativas para garantir a 
reprodução das famílias de agricultores, um dos mecanismos 
de reprodução, ou mesmo de ampliação de fontes alternati-
vas de renda; com o alcance econômico, social e cultural da 
pluriatividade as famílias que residem no espaço rural, inte-
gram-se em outras atividades ocupacionais, além da agricul-
tura (...)”. (BAUMEL; BASSO, 2004, p. 139).

As possibilidades reais para o estabelecimento da pluriatividade 
na agricultura são infinitas. Para Schneider (2004), a pluriatividade é 
um fenômeno que se caracteriza pela combinação das múltiplas inser-
ções ocupacionais das pessoas que pertencem a uma mesma família e 
o seu surgimento decorre de situações em que os membros que com-
põem as famílias combinam a atividade agrícola com outras formas 
de ocupação em atividades não agrícolas. Schneider (1999) adverte, 
por exemplo, que quando se implanta uma agroindústria – seja indi-
vidual ou coletiva – para processar produtos agropecuários in natura, 
ela se constitui numa alternativa para a agregação de valor que vai 
interferir na situação econômica familiar, mas envolve uma enorme 
variedade de aspectos com novas atividades que são criadas, como a 
logística para armazenamento e distribuição, mercado consumidor, 
transporte, comercialização, tributação, entre outras, constituindo 
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uma realidade econômica totalmente nova na qual o rural e o urbano 
corresponderiam a representações sociais sujeitas a reelaborações e 
ressemantizações conforme o universo simbólico a que está inserida; 
uma “ruralidade não mais como realidade empiricamente observável, 
mas como uma representação social” (CARNEIRO, 1998, p. 72).

Essa discussão, aqui rapidamente apresentada, nada tem a ver com 
a euforia rural transmitida por Veiga (2002, p. 63), na qual “o Brasil 
é menos urbano do que se calcula”. Não se trata de avaliar o grau de 
urbanização do país, mas de reconhecer que se vive um novo cená-
rio em que urbano e rural já não mais constituem situações isoladas, 
mas imbricam-se entre si, interagem e interdependem mutuamente, 
constituindo uma nova realidade, o que deu origem a muitos estudos, 
a maioria em torno das discussões sobre novas ruralidades (GRZIANO 
DA SILVA, 1999; MOREIRA, 2002; WANDERLEY, 2000; 2001; SCH-
NEIDER, 1999; 2004; dentre outros).

Entretanto, emprego do termo nova ruralidade precisa ser utiliza-
do com certa cautela, para não transferir, para o leitor, qualquer ju-
ízo de valor, mas ser a expressão fiel de uma nova realidade que se 
apresenta. Ao tempo em que se admite a existência do novo, reconhe-
ce-se, também, a presença do velho, ou seja, de uma situação que se 
transforma, com diferenças espaciais, econômicas e sociais marcan-
tes. É, sem dúvida, um processo de modernização em curso, com to-
das as implicações positivas e negativas, mas não significa que a vida 
das pessoas melhorou ou piorou. As condições de vida das pessoas no 
meio rural mudaram; se antes prevaleciam as atividades estritamente 
rurais (agropecuárias), hoje, muitas delas são decorrentes da expan-
são do processo de urbanização. Podem, em certas circunstâncias, ter 
melhorado e, outras, piorado. Não é esse o foco do debate. 

Que não se perca de vista que o novo, aqui, não resulta de nenhuma 
ruptura em que o velho tenha sido substituído. As novas ruralidades, 
sobretudo no Nordeste brasileiro, convivem com as velhas ruralidades 
em muitas situações, porém, anunciando uma realidade antes inexis-
tente, cuja base é alicerçada pela pluriatividade.

A pluriatividade não é outra coisa senão o próprio processo social 
em curso, no meio a um conjunto de processos distintos, complemen-
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tares ou contraditórios, obedecendo à dinâmica econômica do modo 
de produção capitalista, à qual as unidades familiares precisam ade-
quar-se e atender às circunstâncias e necessidades de cada momento 
histórico. Nesse sentido, altera-se a composição etária e sexual da fa-
mília: os mais jovens, incluindo-se as mulheres, antes presas ao núcleo 
familiar (a partir de conquistas emancipatórias), migram para centros 
urbanos, alterando também a divisão social do trabalho, tudo em con-
sonância com as novas hierarquias estabelecidas no desenvolvimen-
to das atividades não agrícolas que possam garantir a reprodução do 
núcleo familiar. A agricultura familiar pluriativa requer, portanto, a 
incorporação de toda complexidade das relações sociais que definem 
e redefinem a família em cada momento, como célula social e como 
unidade de produção: 

O pressuposto aqui é o de que o núcleo familiar é o que dá sentido 
de orientação (e de referência) às relações sociais. Ao mesmo tempo 
em que cria e reproduz valores socializados e inculcados nos indiví-
duos, a família também supõe um processo de individuação que pode 
negar, romper, modificar e, até mesmo recriar, valores num espaço de 
negociação e de tensões (CARNEIRO, 2016, p.3).

É importante considerar, em toda tentativa de análise e discussão 
em torno das unidades familiares que, entre tantos outros elementos 
importantes, há, de um lado, as relações entre as pessoas que as 
compõem e, de outro, os valores que dão sentido e conteúdo a essas 
relações (GODELIER, 1984), que, por sua vez, são condicionadas 
pelo muito real e concreto em que se inserem. Na medida em que 
são introduzidas atividades não agrícolas, como algo importante na 
reprodução familiar, independentemente da dimensão tecnológica, 
mudam-se também a natureza e a qualidade das relações que as pes-
soas estabelecem entre si.

A nova globalização dos anos de 1990, conduzida pelo capital in-
ternacional, gerou novos paradigmas de produção e de consumo no 
mundo inteiro. O processo de desenvolvimento rural, nos termos pen-
sados por Veiga (2002), que se basearia em novas práticas para reduzir 
a pobreza rural, estimulando os agricultores a se tornarem capazes 
de empreender processos de mudanças nas suas propriedades com a 
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implementação de novas atividades relacionadas ao turismo, ao arte-
sanato etc., assumindo novos papéis no processo de modernização, 
permanece no campo da ficção, exceto em situações absolutamente 
incipientes e isoladas. Em muitos casos, a introdução e execução de 
atividades não agrícolas se constituírem como a única saída para evi-
tar a perda definitiva do vínculo do agricultor com a terra. É a concre-
tização da modernização dolorosa identificada por Graziano da Silva 
(1982) ainda na década de 1970. Isso não significa dizer, no entanto, 
que não tenha havido, em muitas localidades, uma requalificação do 
meio rural, buscando-se redefinir as potencialidades da unidade de 
produção, com medidas de diversificação das culturas, exploração in-
dustrial etc., inclusive com o retorno ao campo de pessoas residentes 
no meio urbano, especialmente aposentados que “passam a se dedicar 
não somente a atividades agrícolas [...]” (ROCHA, 2016, p. 5). 

Essa introdução, em torno da discussão das novas ruralidades, tem 
apenas o propósito de advertir os leitores no sentido de que, por exem-
plo, a pluriatividade não representa apenas uma questão técnica, de 
aumento da quantidade de atividades não agrícolas que são incorpo-
radas à vida da família, com maior ou menor nível de remuneração, 
mas interferem no conjunto das relações sociais e em todo universo 
simbólico das pessoas, modificando todo seu arcabouço subjetivo que 
cada um construiu em sua trajetória de vida. 

A Bahia e as novas ruralidades

A implantação da República Federativa do Brasil, em 1889, como se 
sabe, foi fruto da vitória do jovem capitalismo brasileiro com suas con-
cepções liberais, vencendo as tradicionais oligarquias escravistas que, 
mesmo sem o regime da escravidão, sobreviveram por muitas décadas; 
e tudo ocorria em conexão com o movimento do capitalismo europeu 
e norte-americano já consolidado com seus centros industriais. 

Em 1906, no governo Affonso Pena, foi recriado o Ministério dos 
Negócios da Agricultura, Indústria e Comercio (extinto na segunda 
metade do século XIX), através do Decreto no 1.606 (29/12/1906); em 
1910, o Presidente Nilo Peçanha instituiu o Ensino Agronômico nos 
níveis básico, médio e superior (Decreto 8.319, de 20/10/1910).
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Mas é somente a partir da década de 1940 que, efetivamente, me-
didas concretas de larga envergadura começam a ocorrer, fruto exata-
mente da expansão do capital internacional, com a política de indus-
trialização adotada por Getúlio Vargas. Implantam-se diversas escolas 
nos três níveis de ensino, inclusive a Escola Superior de Agricultura e 
Medicina Veterinária do Distrito Federal (Rio de Janeiro), com moder-
nos laboratórios para a época. Todo modelo e financiamento vinham 
dos Estados Unidos, criando-se, em 1945, a Comissão Brasileira-Ame-
ricana de Educação das Populações Rurais (CBAR).

E tudo isso começava a gerar profundas modificações no meio ru-
ral, com reflexo direto na demografia e na ecologia dos centros urba-
nos que passaram a receber e acomodar milhões de campesinos sem 
que abandonavam o mundo rural, por absoluta falta de condições de 
permanência, ou por alimentar o sonho de melhorar as condições de 
vida nas cidades que não tinham a menor estrutura para uma vida 
com um mínimo de dignidade. Em 1950, a população rural brasileira 
ainda correspondia a quase dois terços (64%) da população total, in-
vertendo-se, vinte anos depois: em 1970, a população rural era somen-
te de 44% (a urbana, obviamente, 56%). Na Bahia, o ritmo foi bem 
mais lento: em 1960, a população rural ainda correspondia a 65%; em 
1970, 56%; 1980, 52%. Somente em 1991, a população urbana passou 
a ser maioria: 59%, contra 41% da população rural (GIRARDI, 2008).

Desde a década de 1930, sob a coordenação do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), registravam-se ações políticas mais intensas junto 
à população rural, notadamente pequenos agricultores que atuavam 
como posseiros, parceiros e arrendatários em muitas localidades do 
país, mas sobretudo no Nordeste, sob forte repressão da ditadura Var-
gas. Com o desgaste do governo Vargas e o fim anunciado do Estado 
Novo (que viria a ocorrer em 29 de outubro de 1945), cinco dias an-
tes (24 de outubro) foi editado o Decreto-Lei nº 8.127, estimulando a 
formação de associações e confederações rurais, também como estra-
tégia de combater o embrionário sindicalismo rural de ideologia co-
munista12. De acordo com Queda (1987, p. 75), “nos primeiros anos da 
12 Não se deve perder de vista que, mesmo sendo uma nação de maioria rural, a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943 (Decreto-Lei 5.452) excluía 
completamente as populações rurais.
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década de 50 já existiam 511 Associações Rurais”. O Partido Comunista 
compreendeu o golpe que lhe fora deferido e começou, também, a es-
timular a formação de associações, as conhecidas Ligas Camponesas, 
mas poucas sobreviveram com a repressão ao PCB e sua colocação na 
ilegalidade. 

O governo, por seu lado, deu seguimento às medidas moderniza-
doras que atendessem às exigências do capital, criando, em 1952, a 
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), que acabou conta-
minada pela militância comunista, especialmente no Nordeste, e pre-
cisou ser extinta em 1963. Entretanto, outra medida importante tinha 
sido adotada para a execução da política de extensão rural em base à 
orientação norteamericana: a criação das Associações de Crédito e As-
sistência Rural (ACAR), sendo a primeira em Minas Gerais, em 1948. 
A ACAR-BA foi fundada em 1954 e, em 1956, filiando-se à Associação 
Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), seguida de muitas 
outras medidas durante toda década de 195013

Eram notórias as transformações na agricultura a partir da segun-
da metade do século XX, denominadas mais tarde de Revolução Verde 
(modelo euro-americano, produtivista), caracterizando-se, sobre-
tudo, pelo uso de agroquímicos, aliado à prática da monocultura e à 
mecanização intensiva das técnicas agrícolas. Nos anos de 1960, esse 
processo de modernização e industrialização ganhou mais espaço na 
agricultura brasileira. Surgem novas formas de condução das ativida-
des agrícolas, como a terceirização de tarefas, alterações no manejo 
das lavouras e das criações de animais, da logística de produção e na 
gestão das unidades produtivas. Couto (1999) estuda o modelo pro-
dutivista da agricultura como um paradigma tecnológico, sustentado 
por inovações incrementais que se apresentam alicerçadas no capital 
especulativo em detrimento da agricultura camponesa tradicional de 
base familiar. O autor analisa aspectos sociais, econômicos e ambien-
tais que provocam o esgotamento do modelo produtivista.

13 Decreto nº 2.500 de 01/11/1859 – criou o Imperial Instituto Baiano de Agricultura; 
o Decreto nº 2.516 de 22/12/1859 – criou o Imperial Instituto Pernambucano de 
Agricultura; Decreto nº 2.521 de 20/01/1860 – criou o Imperial Instituto de Agri-
cultura Sergipano; o Decreto nº 2.607 de 30/06/1860 criou o Imperial Instituto 
Fluminense de Agricultura.
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A “revolução verde” da década de 1970, impulsionada e conduzida 
pela expansão capitalista no campo, no pacote tecnologia importado 
pelo Brasil, com suas práticas modernizadoras (novas técnicas de cul-
tivo, uso intensivo de agrotóxicos etc.), tinha como objetivo aumentar 
a produtividade das lavouras destinadas ao abastecimento do merca-
do externo. Como resultado, constatou-se, conforme discutido por 
Alberto Passos Guimarães (1982) e Del Grosse (1999):

• crescimento na produtividade do trabalho;
• crescente no rendimento físico;
• queda na taxa de aumento dos rendimentos médios dos agricul-

tores;
• aumento do desemprego;
• redução da mão-de-obra utilizada na agricultura, com maior ni-

tidez nas ilhas de medernidade (de economia mais dinâmica);
• busca de novas alternativas de geração de renda que assegurem 

a reprodução social. 
Além de tudo isso, cresceu o endividamento dos agricultores que 

precisaram, em parte, custear o pacote tecnológico e graves problemas 
ambientais. Para Couto Filho (1999, p. 52),

“(...) Muito embora o processo de modernização da agricul-
tura brasileira nesses períodos tenha levado a uma evolução 
bastante favorável da produtividade, tanto na terra como do 
trabalho, esse quadro de exploração de mão-de-obra, com 
elevação de desemprego subocupação e, ao mesmo tempo, 
de sobretrabalho, veio caracterizar o processo de moderniza-
ção da agricultura brasileira(...)”.

Modificam-se também as relações do agricultor com o seu meio, 
alterando significativamente as ocupações e rendas percebidas. A 
mecanização poupadora de mão-de-obra e a introdução de caracte-
rísticas urbano-industriais nas relações de trabalho – subcontrata-
ção, terceirização e otimização de tarefas – alteram a divisão social 
do trabalho e modificam as formas de ocupação do espaço físico e a 
performance da unidade familiar. Como estratégia de resistência para 
evitar ou pelo menos inibir processos migratórios, os agricultores são 
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obrigados a buscar novas alternativas para a composição das suas ren-
das, buscando atividades não agrícolas (indústria, comércio, serviços, 
administração pública etc.) para a composição da renda. Surge o part-
time farmer, agricultor em tempo parcial ou, como prefere a grande 
maioria dos pesquisadores, pluriativo, que constitui o corolário do 
novo mundo rural. 

As modificações no meio rural são impessoais, permanentes e invi-
síveis. Na medida em que aumentam as dificuldades de sobrevivência 
e reprodução, a família resiste o quanto pode, recorre a estratégias que 
lhe garantam manter o vínculo com a terra e com o campo. É o só dei-
xo meu cariri, no último pau de arara14.

A pluriativiade rural, que resulta nas novas ruralidades atuais, é 
um fenômeno histórico e está diretamente relacionada com as con-
dições de vida no meio rural. Na medida em que a situação vai fi-
cando apertada, difícil, os agricultores pobres recorrem a estratégias 
que lhes permitam assegurar o processo de reprodução social. Já na 
década de 1980, estudo identificou a pluriatividade rural no Estado 
da Bahia; em sua Dissertação de Mestrado, o professor Ildes Ferreira 
(OLIVEIRA, 1987) identificou que nas microrrgiões de Feira de Santa-
na e de Serrinha, palco da sua pesquisa, que 77,7% das propriedades 
rurais tinham menos de 20 tarefas (algo em torno de 8,0 hectares) e 
precisavam conciliar as atividades propriamente agrícolas, a criação 
de poucos animais, o trabalho de ganho de alguns membros da família 
e pequeno negócio. Foi interessante observar que, na composição da 
renda familiar, o trabalho de ganho teve papel de destaque em todas 
as famílias estudadas.

Segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), a Bahia pos-
suía, naquele ano, 761.528 estabelecimentos agrícolas, ocupando uma 
área de 29.180.559 hectares. Os estabelecimentos com até 50 hectares 
– os considerado, essencialmente, de base familiar15 – correspondiam 

14 Parte da canção de Zé Ramalho, também cantada por Luiz Gonzaga, Último Pau 
de Arara.

15 Provavelmente poderiam ser excluídos da categoria de agricultura de base familiar 
os estabelecimentos agrícolas com menos de 50 Ha. situados em perímetros de 
irrigação, mas que, numericamente, não devem ter a relevância de alterar o racio-
cínio aqui impregnado.
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a 86,2% do número total (os com até 10 hectares correspondiam a 
57,2%) e ocupavam uma área correspondente a 22% (os com até 10 
hectares ocupavam apenas 5% da área). Obviamente que sendo a terra 
um meio de produção primordial, quanto menor a sua disponibilida-
de, maiores as dificuldades no processo de geração da renda familiar. 
Ou seja, os agricultores que dispõem de menor gleba de terra são os 
mais vulneráveis e sujeitos à busca de atividades não agrícolas para 
a composição da renda; são esses os agricultores os potencialmente 
mais susceptíveis em se tornarem pluriativos.

Há, ainda, o agravante das condições climáticas, numa situação em 
que a produção depende em quase sua totalidade das condições na-
turais: qualidade dos solos e índices de pluviosidade, principalmen-
te. Do total de municípios do Estado, 258 (62%) pertencem à região 
semiárida, o que corresponde a 64,5% do território baiano (363,3 mil 
Km²), sendo que 252 (duzentos e cinquenta e dois) municípios estão 
no semiárido meridional, cuja vegetação predominante é a caatinga, 
e 14 (catorze) estão no semiárido setentrional (o Além São Francis-
co), que pertence ao bioma cerrado. As condições de produção, nesses 
municípios, são ainda bem mais imprecisas, tornando-se, nas condi-
ções dadas, quase impossível a uma família gerar renda que garanta a 
sua reprodução apenas na agricultura. Os períodos de longa estiagem 
são cíclicos, repetindo-se com certa frequência, de modo que, quando 
chega o período chuvoso, quase sempre, permite apenas recuperar o 
que foi perdido com a seca. Em muitos municípios do sertão baiano, 
não chove desde 2013. Segundo a Superintendência de Proteção e De-
fesa Civil do governo da Bahia16, em 2015, 251 (duzentos e cinquenta e 
um) municípios declararam Estado de Emergência, todos homologa-
dos pelo governo baiano, sendo que 147 (cento e quarenta e sete) ob-
tiveram, também, o reconhecimento federal, afetando, diretamente, 
2.799.075 pessoas.

Como se sabe, a atividade produtiva, nesses períodos de estiagem 
prolongada é praticamente nula. A jornada de trabalho dos agricul-
tores é destinada, integralmente, para atividades não agrícolas, como 

16 Disponível: http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/Seca
-e-ou-Estiagem-2015-decretos-vigentes8.pdf. (Acesso: jan. 18, 2016)
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forma de garantir a sobrevivência e a reprodução familiar. Natural-
mente que a família se organiza de forma em que haja, por alguns 
membros, o tempo suficiente para cuidar dos animais, providencian-
do água e alimentos básicos que evitem o agravamento das perdas. 

A pluriatividade é, portanto, uma estratégia da família, para encon-
trar meios que garantam a sobrevivência e reprodução, sem precisar 
romper os vínculos coma terra e com o meio rural. É fruto do empo-
brecimento17 no campo, visto como uma situação em que já não é mais 
possível viver das atividades agrícolas. Afinal, as necessidades básicas 
da população rural, antes, eram aquelas relacionadas à alimentação 
e vestuário e quase tudo era produzido pelos próprios agricultores. 
Não havia gastos com transporte, que era feito através de animais, de 
energia elétrica, telefonia (fixa ou móvel), compra e manutenção de 
objetos eletrodomésticos etc. Para dar suporte a esse conjunto de ne-
cessidades, resultante da modernização do meio rural, antes inexis-
tente, a família vê-se obrigada a ampliar sua jornada de trabalho para 
atividades não agrícolas. 

A pluriatividade, por sua vez, tem níveis diferenciados que se vin-
culam, diretamente, ao pode aquisitivo da família. Pode haver situ-
ações em que, numa família em que haja quatro trabalhadores, a li-
beração de um deles para o exercício de atividades não agrícolas seja 
suficiente para a obtenção da renda necessária à reprodução familiar; 
noutros casos, a depender de um conjunto de fatores (condições eda-
foclimáticas, disponibilidade de terra, recursos tecnológicos, preços 
dos alimentos etc.), pode ser necessária a dedicação de dois e até mais 
membros da família a atividades não agrícolas. Como bem registrou 
Anjos (2003), apluriatividade é um fenômeno em que os membros de 
uma família executam um conjunto de atividades não agrícolas, seja 
no interior da própria unidade de produção ou fora dela, para gerar a 
remuneração necessária à manutenção das necessidades de consumo 
da família.

17  O sentido da palavra empobrecimento, aqui, pode não ser de queda no valor ab-
soluto da renda, que pode, inclusive, ter aumentado, mas no valor relativo, ou 
seja, mesmo que a renda tenha crescido, nominalmente, já não garante à família o 
processo reprodutivo, diante das necessidades de consumo.
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Comentários finais 

O novo rural, constituído por uma realidade complexa e heterogê-
nea, é resultado de um modelo de desenvolvimento capitalista, inse-
rido num processo histórico em que, em determinado momento (no 
caso brasileiro, a partir da Revolução Verde de 1970), já não era mais 
possível gerar renda para a reprodução familiar apenas da agropecu-
ária. Modifica-se todo o corolário da divisão social do trabalho, obri-
gando a família a reservar parte da jornada de trabalho para a execu-
ção de atividades não agrícolas, seja no interior da unidade familiar 
de produção, seja fora dela, como é mais comum. Membros da família 
são escalados – em tempo parcial ou integral – para exercer atividades 
não agrícolas, sejam aquelas de forma autônomas (a exemplo de ativi-
dades comerciais) ou pela venda da sua força de trabalho (emprego).

Abramovay (2000) chamou a atenção para os novos desafios gerados 
globalização que impõe às regiões maior racionalidade na ocupação dos 
espaços e no aumento da competitividade, situação em que as identi-
dades territoriais, o conhecimento e a capacidade técnica da população 
local podem fazer a diferença. Como esses elementos – identidades ter-
ritoriais, conhecimento e capacidade técnica da população estão num 
patamar muito aquém do requisitado pelo padrão capitalista, o resulta-
do, obviamente, é desvantajoso para o conjunto da sociedade.

Obviamente que as atividades agrícolas, aliadas àquelas não agrí-
colas, exercidas pelas famílias de agricultores, têm o sentido único de 
aumentar a renda familiar que, necessariamente, não significa “uma 
saída para as limitações e falta de perspectivas” (PLOEG et al., 2000, 
p. 395). Ao contrário, a elevação da renda pode significar, a partir das 
condições estabelecidas, qualidade de vida inferior àquela registrada 
em momentos de renda menor, nos casos de haver disponibilidade 
outros benefícios, como maior autonomia de consumo em relação 
aos centros urbanos (capacidade de produção para o autoconsumo) 
etc. No semiárido baiano, portanto, não se confirma a conclusão a que 
chegou Schneider (1999, p.174) com seus estudos no sul do país, no 
sentido de que a diversificação das fontes de renda, combinando-se 
atividades agrícolas com não agrícolas, tem possibilitado à população 
rural a elevação seu poder aquisitivo. 
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Esse novo mundo rural, marcado pela pluriatividade, é o resulta-
do direto do estágio histórico do modo de produção capitalista, no 
campo brasileiro que busca, cada vez mais, maximizar os seus lucros, 
dentro da lógica do capital global internacional. Excludente e gerador 
de pobreza, o modelo adotado tira das famílias de agricultores de base 
familiar a possibilidade de gerar a renda necessária ao processo de 
reprodução familiar exclusivamente da agricultura, como ocorria no 
passado, obrigado a família a incorporar em sua jornada de trabalho 
as atividades agrícolas e não agrícolas. 

A dimensão e intensidade das atividades não agrícolas, ou seja, o 
corolário da pluriatividade, depende exatamente da capacidade de ge-
ração de renda pela atividade agropecuária. Nas condições adversas, 
como aquelas relativa à pouca disponibilidade de terra (relembrando 
que 57,2% dos estabelecimentos agrícolas do Estado da Bahia tinham 
até 10 Ha. em 2006) ou aqueles resultantes de condições edafoclimá-
ticas (pobreza dos solos e situações de seca), exige-se maior dedicação 
de tempo de membros da família a atividades não agrícolas, ou seja, a 
dimensão e a intensidade da pluriatividade são maiores nessas circuns-
tâncias.

As novas ruralidades são, portanto, este novo cenário, resultante do 
processo histórico através do qual no modo de produção capitalista ex-
plora-se e espolia-se de alguma forma a unidade familiar de produção 
rural, obrigando-a a criar novas estratégias, incorporando atividades 
não agrícolas em sua jornada de trabalho diária, com todas as reper-
cussões e modificações que tudo isso traz para o universo subjetivo e 
cultural das pessoas. Não se trata, apenas, de alterações mecânicas, de 
incorporar uma ou mais atividades novas como elemento indispensá-
vel para garantir a reprodução do núcleo familiar, mas isso interfere do 
subjetivo de cada pessoa, na sua identidade, no seu universo cultural, 
nas formas de relacionamento entre si e com a natureza.

Como, no capitalismo, não há bilhete de primeira classe para to-
dos, como diria Celso Furtado (1974), na medida em que se desenvolve 
o processo acumulativo, vão faltar bilhetes não apenas de primeira, 
mas também de segunda e de terceira classes. Sem dispor das mesmas 
condições de antes, para garantir seu processo reprodutivo, os agricul-
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tores são literalmente forçados e recorrer à pluriatividade como con-
dição para a própria sobrevivência.

Não há, portanto, atalhos: quanto maiores as dificuldades de pro-
dução, sejam por questões técnicas (baixa competitividade etc.) ou 
por outras limitações, como acesso à terra, qualidade dos solos, seca 
etc., maiores as possibilidades para a unidade familiar recorrer à plu-
riatividade, imprimindo, nesse momento histórico, essa nova rurali-
dade que se busca compreender.
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Experiências participativas e democracia na América 
Latina: notas introdutórias

Maria Victória Espiñeira Gonzalez 
Diego Matheus Oliveira de Menezes 

Danilo Uzêda da Cruz

Introdução

Este trabalho busca a principio discutir as tensões dilemas e possi-
bilidades das instituições participativas que se expandiram no Brasil 
pós 88. Sabemos que a relação do Estado com a sociedade civil tem 
sido motivo constante de estudos contrastantes na maioria das vezes, 
seja na defesa da democracia representativa, ou seja os que partem do 
reconhecimento das constantes crises das instituições representativas 
e dessa forma enaltecem o chamado participacionismo. 

Procuramos levantar reflexões que têm a intenção de criar uma 
base que possibilite aprofundar essas duas posições. Para tanto op-
tou-se por remeter este estudo ao tema do desenvolvimento, da con-
juntura onde ocorrem essas a democracia. No caso do Brasil lembra-
mos de antemão a rica contribuição de Dagnino (2004), onde mostra 
que as democracias latino-americanas, e no caso a brasileira dentro 
desse quadro, viveram uma ampliação de direitos e avanços no cam-
po da participação política, ao mesmo tempo que foi implantado um 
projeto neoliberal que vai se instalar mais ou menos nesse mesmo 
período, o que trouxe a disputa entre essas duas forças que se dá na 
crise discursiva na qual os conceitos de sociedade civil, participação e 
cidadania são apropriados pela corrente neoliberal gerando uma falsa 
confluência política, daí a autora chamá-la de confluência perversa. 
Ela é resultado, portanto, de representações comuns que obscurecem 
as concepções neoliberais, as diferenças, e reduzem os antagonismos.
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Além disso, deve ser considerado que o processo de inserção das 
demandas da sociedade civil nas políticas públicas corresponde a 
dinâmica complexa que passa pelo reconhecimento dos grupos de-
mandantes e da criação de instrumentos que possibilitem a escuta e 
a operacionalização dessas demandas, com vistas a garantir a eficácia 
ao atendimento (PATEMAN, 1992; TEIXEIRA, 2002). Isso significa di-
zer que esse processo exige a elaboração e formulação de um diagnós-
tico participativo com os envolvidos na política pública, acentuando 
a estratégia de intervenção, obstáculos a implementação, elementos 
internos de constrangimento a política, e as exterioridades (oportuni-
dades e potencialidades). 

Pateman (1992), discutindo um caso concreto de eficácia da par-
ticipação política, ilumina o debate do ponto de vista da teoria de-
mocrática contemporânea, ao apresentar os elementos para a com-
preensão da democracia participativa relacionando as estruturas e os 
paradigmas com a realidade expressa, ou nas políticas em curso ou 
nas relações que os indivíduos estabelecem com as estruturas políti-
cas que interagem. Com a teoria democrática da participação pode-
mos compreender uma dimensão do fazer do método democrático, 
saindo de uma categoria abstrata de participação (povo) para outra 
mais concreta que é a participação dos homens e das mulheres “co-
muns” na vida cotidiana. 

Esse processo melhora a qualidade da democracia, bem como 
pode ampliar a participação social nos processos decisórios (LAVAL-
LE, 2006; SOUZA, 2003; TEIXEIRA, 2002). A diversidade de modelos 
e espaços públicos de participação também pode propiciar um am-
biente favorável a seu peso no processo decisório, a depender de como 
é feita a consulta à sociedade. 

Nesse sentido, o processo de redemocratização brasileira teve na 
participação política da sociedade uma intensa reconstrução do es-
paço público, da gestão pública, e da ação política dos atores sociais, 
recolocando e dando visibilidade a atores políticos que o Estado dita-
torial tentou apagar (SADER, 2009). Ampliando o cânone da partici-
pação e criando novas instituições cuja participação não é secundari-
zada, como os conselhos, fóruns e comitês. 



Experiências participativas e democracia na América Latina: notas introdutórias
Maria Victória Espiñeira Gonzalez, Diego Matheus Oliveira de Menezes, Danilo Uzêda da Cruz

41

As experiências participativas no Brasil

Para uma maior compreensão do tema proposto, considerou-
se importante relatar as diversas experiências de participação no 
Brasil, que nas últimas décadas surgiram a partir de mecanismos 
institucionais com o intuito de ampliar a participação da sociedade 
civil nos processos de elaboração, fiscalização e/ou implementação 
de programas governamentais e políticas públicas (AVRITZER, 
2009; DAGNINO et al, 2006; LÜCHMANN 2013; VERA, 2011). Esses 
novos instrumentos construídos, principalmente, a partir de arranjos 
institucionais inovadores ou da reformulação de mecanismos já 
existentes têm se consolidado a partir de um processo dinâmico que 
se relaciona com a atuação da sociedade civil, governos e partidos 
políticos.

A consolidação desses instrumentos como instituições participati-
vas ocorreu devido ao processo de disputa iniciado com a redemocra-
tização do Brasil, onde setores da sociedade civil aspiravam maior ca-
pacidade de incidir nas decisões estatais. Por sua vez, a recomposição 
dos direitos políticos e a refundação da constituinte, aparecem como 
janela de oportunidade política para a reformulação das instituições 
existentes.

Nesse sentido, a Constituição de 1988 expressa o fenômeno da 
participação política, que alimentou por consequência a extensa bi-
bliografia no período seguinte. A despeito de essa mesma literatura 
ter silenciado o potencial mobilizatório dos movimentos sociais na 
década seguinte, como aponta Lavalle (2006), e priorizado a dinâmica 
institucional da participação, é assaz pertinente perceber que o deba-
te sobre a participação política no Brasil incorpora-se a um conjunto 
de transformações advindas dos processos de redemocratização, mas, 
sobretudo a uma complexificação no tecido social e em suas estrutu-
ras políticas.

Um bom exemplo desse processo são os conselhos gestores que 
surgem como colegiados participativos (GOHN, 2002) compostos de 
forma plural por representantes do poder publico e da sociedade civil, 
frequentemente a partir do princípio da paridade, onde seus mem-
bros têm a capacidade de formular, acompanhar e/ou fiscalizar políti-
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cas públicas setoriais. Tendo se estabelecido como um dos principais 
mecanismos implementados pelos governos para atender as deman-
das por maior participação da sociedade civil na coisa pública, surge 
a partir do diálogo de arranjos tradicionais com formas inovadoras de 
gestão inspiradas na atuação dos movimentos sociais. 

A nível institucional, foram construídas a partir da ampliação de 
antigos modelos “conselheiristas”, os quais funcionavam como espaço 
técnico restrito a membros indicados diretamente por órgãos esta-
tais. A partir da pressão dos movimentos sociais, inspirados princi-
palmente por experiências de conselhos populares, conselhos como o 
Conselho Nacional de Saúde foram reformulados, sendo refundados 
como espaços participativos, ao possibilitar o acesso da sociedade civil 
a partir de um processo de escolha de representantes, onde o poder 
público não possui poder de indicação ou veto. 

Outras experiências, como as Conferências Temáticas, passaram 
nessa nova conjuntura, por um processo de ampliação, consolida-
ção e aperfeiçoamento. Essas experiências são fóruns periódicos, ge-
ralmente bianuais, responsáveis por debater e indicar as diretrizes e 
direcionamentos normativos de uma temática específica, nos níveis 
municipais, estaduais e federal (IPEA, 2012). A participação local, no 
nível municipal, é aberta ao público geral, possibilitando a eleição dos 
representantes para a Conferência Estadual, onde por conseguinte são 
eleitos os delegados para a Conferência Nacional. Além disso, a partir 
do governo Lula as conferências têm sido responsáveis por indicar os 
membros dos respectivos conselhos, fomentando o amplo diálogo en-
tre as duas experiências participativas em questão.

Por outro lado, algumas instituições participativas surgem a par-
tir da inovação, sem vínculo direto com nenhuma outra instituição 
pré-existente. Segundo Avritzer (2007), esse é o caso do Orçamento 
Participativo que se constitui como experiência inovadora que possi-
bilitam aos cidadãos, a partir de mecanismos da democracia partici-
pativa e da democracia representativa, debater e influenciar os orça-
mentos públicos, sobretudo os municipais. O autor os define a partir 
de quatro características centrais: a) universalidade participativa, ou 
seja, todos os cidadãos tem a mesma capacidade de debater e votar 
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nas assembleias regionais e temáticas; b) Atuação a nível local; c) au-
to-regulação soberana, possibilitando que as regras de um OP sejam 
definidas por seus participantes; d) tentativa de reverter a nível local 
as prioridades de recursos públicos, beneficiando os setores carentes 
da população (AVRITZER, 2007, pg. 3-4).

A primeira experiência de orçamento participativo foi formulada 
em Porto Alegre em 1989, ampliando posteriormente para inúmeros 
outros municípios, sobretudo, em um primeiro momento, em prefei-
turas petistas (WAMPLER 2008). Contudo, a literatura sobre o assun-
to, aponta para um recente arrefecimento do fortalecimento dessas 
experiências, onde inúmeras prefeituras têm extinguido ou limitado 
sua a atuação (LÜCHMANN, 2014). 

A inovação, reformulação e ampliação das instituições, apresen-
tam-se portanto como elementos recorrentes no processo da conso-
lidação histórica dos arranjos que possibilitam a participação social 
a nível estatal. Além das experiências já citadas, inúmeras outras, são 
constituídas ao longo das últimas décadas, como comitês, ouvido-
rias, PPAs participativos, fóruns interconselhos, etc. Dessa maneira, 
a permanência e desenvolvimento dessas instituições participativas 
e sua expressão como fenômeno novo intimamente relacionado com 
as disputas em torno dos sentidos possíveis para a democracia no 
Brasil, têm estimulado a consolidação de um amplo campo de pes-
quisa responsável por desvelar suas potencialidades, limitações e 
perspectivas. 

Os estudos sobre as instituições participativas

Ao longo das últimas décadas uma grande diversidade de pesqui-
sadores se debruça a analisar as instituições participativas, a partir 
de inúmeros recortes empíricos, proporcionando a efetivação de um 
campo de estudos amplo e inovador. A capacidade de expansão dos 
atores envolvidos no processo decisório (CUNHA, 2012; TATAGIBA e 
ALMEIDA, 2010;), a redistribuição no acesso a recursos (SILVA, 2010), 
a efetividade deliberativa desses espaços (AVRITZER, 2009), seus im-
pactos na educação política (FEDOZZI, 2009; RIBEIRO e BORBA, 
2011; LUCHMANN, 2012) e sua relação com a reconfiguração dos re-
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pertórios dos atores políticos (TATAGIBA 2012), têm sido temas recor-
rentes desse recente campo de investigação.

Ao discorrer sobre a literatura das instituições participativas no 
Brasil, Lavalle (2011) aponta que após duas décadas de arranjos partici-
pativos, as teorias e variáveis referentes à análise vêm, primeiramente, 
a partir do diálogo e reflexão entre inúmeros estudos empíricos, pos-
sibilitando a construção e aprimoramento de teorias e instrumentos 
teórico-metodológicos. Nesse sentido, apontaremos aqui, algumas 
variáveis construídas a partir do acúmulo do referido campo, que pos-
sibilitam distinguir as diversas instituições participativas e contribuir 
para compreender a grande diversidade de resultados obtidos.

Inúmeros autores, dialogando com a corrente neoinstitucionalista, 
apontam que o desenho das instituições participativas são fatores re-
levantes para o seu desempenho, pois seus mecanismos constrangem 
interesses e preferências, condicionando as regras, normas e condutas 
a escolhas passadas. (LUCHMANN, 2013, AVRITZER , 2008). Pode-se 
definir desenho institucional como conjunto de normas, regras, leis e 
espaços que operacionalizam a participação, os quais influenciam na 
capacidade de incluir novos atores e de garantir a efetividade das deli-
berações ocorridas nesses espaços. (LUCHMANN, 2013). 

A análise do desenho institucional possibilita diferenciar as capa-
cidades de instituições participativas (IPs) diferentes, a partir do pres-
suposto de que designs e arranjos diferentes podem levar para resulta-
dos diferentes. Nesse sentido, segundo Avritzer os arranjos “variam na 
maneira como a participação se organiza; na maneira como o Estado 
se relaciona com a participação e na maneira como a legislação exi-
ge do governo a implementação ou não da participação” (AVRITZER, 
2008, pg 1).

Avritzer (2008) analisou o desenho institucional de três arranjos 
participativos brasileiros: o orçamento participativo, os conselhos 
gestores de políticas públicas e os planos diretores. O orçamento par-
ticipativo com um design onde a deliberação ocorre de baixo pra cima, 
apresenta uma alta capacidade democratizante e uma alta dependên-
cia do sistema político para ser efetivado, tornando-se dependente do 
projeto político dos governantes. (AVRITZER, 2008). Os conselhos 
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gestores, todavia, apresentam tanto uma capacidade potencial de de-
mocratização média, quanto dependência média em relação ao siste-
ma político. Já os planos diretores, apesar de baixa capacidade demo-
cratizante, apresentam baixa dependência do sistema político. 

Dessa maneira, o desenho, ao definir as regras e normas relacio-
nadas com as escolhas dos participantes, na interação com as demais 
instituições e capacidade de inserção nas complexas redes estatais, 
impactam nas possíveis dependências de IPs, dotando arranjos dife-
rentes de capacidades diferenciadas. 

Além de diferenciar as instituições participativas entre si, o dese-
nho de um mesmo tipo de instituição pode variar de acordo com as 
diversas experiências locais. Escolhas específicas podem fomentar a 
participação de certos públicos, influenciar na dependência ao poder 
estatal, ou impactar na capacidade de participação dos membros. Em 
algumas experiências de conselhos gestores, por exemplo, o presi-
dente do conselho pode ser eleito no plenário, enquanto em outros, o 
presidente é indicado pelo poder estatal. Essa variação pode tornar o 
conselho mais independente ou mais dependente dos governos. 

Por outro lado, a literatura também aponta que as instituições par-
ticipativas estão inseridas em um dinâmico processo de disputa polí-
tica, interagindo com projetos políticos, atores estatais, movimentos 
sociais, etc. Por isso, o desenho, apesar de influenciar não determina 
o sucesso ou fracasso de uma instituição, tornando relevante analisar 
como essas experiências se relacionam com diversos outros fatores. 

A vontade política aparece em inúmeros trabalhos como uma das 
variáveis para compreender como diferentes governos com diferentes 
projetos políticos, , a partir do comprometimento em efetivar ou não 
as experiências participativas, deram sentidos muitas vezes antagôni-
cos as IPs. 

Wampler (2008), por exemplo, analisando o Orçamento Participa-
tivo em Belo Horizonte, demonstrou como os governos que se sucede-
ram foram transformando o Orçamento Participativo de acordo com 
o projeto político aplicado, de forma que este continuasse compatí-
vel com as aspirações de inúmeros governos em Belo Horizonte. Por 
sua vez, Avritzer (2007), estudando a participação social no Nordeste, 



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

46

analisou como no período carlista na Bahia os conselhos gestores va-
riavam de acordo com a relação do governante com o projeto carlista. 

Como aponta Lüchmann (2013), existe uma grande diversidade de 
elementos se relacionam com a vontade política, como o lugar que 
as experiências de participação ocupam na estrutura administrativa, 
montante de recursos que possibilitam a efetivação das IPs, compro-
misso com as deliberações, comprometimento de representantes do 
alto escalão da administração, capacitação dos participantes e a ga-
rantia da instrutura necessária; são importantes para medir o grau de 
comprometimento governamental (LÜCHMANN, 2013). Ela também 
afirma que a vontade política dos governos “diz respeito não apenas 
à centralidade e prioridade dada aos espaços participativos pelos go-
vernos, como o comprometimento governamental em proporcionar 
condições para a sua efetivação” (LUCHMANN, 2013). 

Tendo em vista, que uma instituição participativa se insere em um 
contexto específico relativo à atuação da sociedade civil, a tradição as-
sociativa local também pode influenciar em sua capacidade de superar 
situações adversas. Para Lüchmann, “o desenvolvimento e o acúmulo 
de relações sociais horizontalizadas que estão na base do associativis-
mo são elementos centrais de ruptura com o clientelismo e o autori-
tarismo” (LUCHMANN, 2013). A mobilização e força dos movimentos 
e organização da sociedade civil pode possibilitar a que mesmo em 
conjunturas governamentais desfavoráveis para a implementação das 
IPs, estas consigam se estabelecer. 

Segundo Avritzer, em estados como Pernambuco e Rio Grande 
do Sul, historicamente com ampla tradição associativa, as experiên-
cias participativas tiveram condições mais favoráveis para prosperar 
(AVRITZER, 2002; 2007). No caso de Porto Alegre, o autor aponta a 
natureza da tradição associativa como uma variável relevante para a 
formulação do Orçamento Participativo: 

“ (...) Porto Alegre tem uma formação histórica mais ativa, 
com mais participação, menos relação com mediadores po-
líticos e maior mobilização dos próprios atores comunitários 
(...)” (AVRITZER, 2002, pg 21). 
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Além da tradição associativa, segundo, Abers, Tatagiba e Serafin 
(2011), o processo de disputa e negociação dos movimentos sociais 
com o Estado, também é elemento importante para compreender sua 
capacidade de efetivação. Os movimentos sociais, a partir de seus re-
pertórios, podem optar em disputar o processo de ampliação da par-
ticipação social, pressionando e negociando com o Estado a partir da 
atuação nas diversas experiências de participação. A dinâmica trajetó-
ria da interação entre os movimentos sociais e o sistema político pode 
impactar nos resultados de uma instituição participativa. (ABERS, 
TATAGIBA e SERAFIM, 2011).

Cabe ainda nesse debate sobre participação que esse tema não 
pode ser percebido como uma ação pautada em um escopo de projeto 
de Estado, parece-nos sim ser um mosaico de práticas coletivas, que 
ao insistir na ampliação do cânone democrático contesta e contrapõe 
a própria concepção do Estado liberal, reinventando práticas demo-
cráticas, cuja participação não é mera formalidade, e som um meca-
nismo para sua reinvenção. 

Desafios da Participação no Desenvolvimento Latino 
Americano

Estudiosos como Dante Ganem (2010), entre outros procuraram 
enfatizar os limites das experiências participativas destacando, entre 
outros argumentos, que a hegemonia obtida pela cultura neolibe-
ral no âmbito da sociedade estabeleceria um ethos que perpassaria 
clivagens de classe e de gênero, entre outras, inviabilizando assim o 
processo de deliberação, que estaria, desde o início, comprometido 
ideologicamente. 

Numa direção semelhante existem autores (CODATO, 2011; MES-
CARO, 2014; WOOD, 2015, MESZÁROS, 2015) que afirmam que o 
Estado assume sob a lógica do capital, sua estrutura e contradições, 
repercutindo na política e instituições como formas privadas de he-
gemonia, provocando limites na política participativa, e suas contra-
dições imanentes. Contudo é preciso ainda compreender como ele se 
reorganiza a fim de atender o aos interesses do capital e as deman-
das mais ampliadas da própria sociedade. Ou, dito de outra forma, há 
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uma análise possível a ser feita a partir da dimensão da ampliação do 
cânone democrático e das reformas operadas no seio do Estado ge-
rencial a fim de garantir a permanência das estruturas de dominação, 
ora ampliando a participação na esfera da formulação das políticas 
públicas, ora reposicionando o conceito de democracia no paradigma 
liberal a fim de naturalizar essa relação social. 

Já a perspectiva, tratada por Avritzer (2007), conduz ao estudo da 
eficácia da participação política em contextos históricos determina-
dos, sem pressuposições usuais da ciência política moderna, contras-
tando com perfis históricos de Estados e sociedades, sobretudo nos 
países sul-americanos, e que, sublinha a necessidade de historicizar a 
participação, compreendendo contextos, perfis e dimensões sociocul-
turais a partir de olhares locais.

Assim, deve-se partir de premissas que a consideram um quadro 
de heterogeneidade, como é o caso do continente latinoamericano, 
seja no plano dos movimentos sociais, das organizações da sociedade 
civil, dos partidos e outros atores sociais e políticos, o que implica no 
aprofundamento de temas que exige uma ampliação de “repertorios 
de asuntos, preguntas y interpelaciones. En esta dirección el estudio de 
itinerario de las practicas y modelos ciudadanos adquire una relevan-
cia singular” (CAETANO, 2007)

Nesse sentido, Santos e Avritzer (2013) defendem que por meio do 
fortalecimento da demodiversidade é preciso assumir que a democra-
cia existe em formas diversas, e por conta disso é preciso valorizar as 
experiências e inovações nos processos participativos. A questão cen-
tral aqui é apontar que existem formas de democracia, e há formas de 
democracia em que o Estado subsumi as instâncias participativas. 

É importante salientar a intensa e complexa reconfiguração da 
participação política repercute na formulação de estratégias de gestão 
do desenvolvimento, não mais colocado como obra de especialistas ou 
de técnicos do estamento burocrático estatal.

Nessa direção Lima (2005), citando Prevost, diz que:

“ (...) os experts que são convocados para formular a nova 
concepção veiculada a partir do Banco Mundial se apoiam 
em pressupostos que conduzem a relativizar a evolução do 
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discurso sobre o desenvolvimento. Reduzem as liberdades 
em nome de argumentos técnicos que ressaltam, sobretudo, 
as liberdades econômicas, concebidas sob a forma negativas 
de ausências de entraves à iniciativa privada (...)” (Lima apud 
Prevost, 2005, pg 96). 

Lima critica essa abordagem afirmando que a redefinição do con-
ceito de desenvolvimento deve criticar o utilitarismo não só quanto a 
definição de natureza humana, quanto também “na sua definição de 
critérios de justiça”. Essa crítica ele toma por base a associação que se 
estabelece entre a democracia e o mercado “como forma última de 
eficácia social”.

Ainda segundo Lima “a democracia e o capitalismo liberal são im-
postos sem alternativa como um dixit na direção de uma modernida-
de previamente definida de fora, que exclui e marginaliza a maioria 
das populações dos países periféricos, dos frutos coletivos do trabalho 
e do bem-estar com custos sociais cumulativos e perversos, e por isso 
mesmo enquanto projeto é inaceitável” (Lima, 2005, pg 96).

Nesse sentido a estratégia de participação social, ora como forma 
de compensação e ora de inserção das demandas sociais dos grupos 
excluídos do sistema político, recoloca a questão da participação como 
elemento fundamental e fundante dessa perspectiva na gestão das po-
líticas públicas sem, contudo, abrir mão do controle do aparelho de 
Estado. As diversas concepções de desenvolvimento e modernidade 
buscam, em parte, atender a essa ampliação, significando numa mes-
ma folha a reafirmação de uma hegemonia de classe, como também, 
dialeticamente, o esforço da construção de um novo modelo de parti-
cipação e de democracia.

Barbero (2006) ao se referir aos projetos de modernidade na Ame-
rica Latina conclui seu estudo apontando que a multiculturalidade 
põe em evidência as instituições liberais democráticas que ficam es-
treitas para acolher as múltiplas figuras da diversidade que a tensio-
nam. Pare ele, a sutura só pode ser feita com uma política de extensão 
dos direitos e valores universais a todos os setores. 

Estudar a relação do Estado/sociedade exige apontar as diferen-
ças no espaço e no tempo das experiencias participativas. Tendo como 
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pano de fundo a conexões dessas experiencias, o tema da modernida-
de e dos modelos de desenvolvimentos que ocorrem no continente e 
assim perceber quais paradigmas estão sendo construidos ou que se 
quer construir. 

Cabe destacar que diante do modelo de modernização e desenvol-
vimento que desconsiderou a existencia da maioria dos latino-ameri-
canos, torna-se importante parafrasear Aníbal Quijano (2009, pg 39), 
que afirma de maneira otimista no seu estudo sobre esse tema, que:

“(…) no mundo do poder, aquilo que é lançado porta afora, 
adentra de qualquer forma pela janela. Com efeito, os invisi-
bilizados, eram a esmagadora maioria da população da Amé-
rica Latia tomada em seu conjunto, e seu universo subjetivo, 
seus modos de produção com o universo, demasiado densos 
e ativos para serem simplesmente ignorados.” 

Assim a existência de um terreno de conflito pode tornar-se pedre-
goso como afirma o próprio Quijano. Dessa maneira, a participação po-
lítica dos invisibilizados deixa de ser latente para torna-se real, como 
tem se assistido em democracias recentes no referido continente.
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Deliberação dos comitês de bacias hidrográficas: 
quem participa, como faz e o que decide?

Isabela S. Santana

O sabiá no sertão 
Quando canta me comove 
Passa três meses cantando 

E sem cantar passa nove 
Porque tem a obrigação 

De só cantar quando chove.

(Zé Bernardinho)

Introdução 

Ao tratarmos neste artigo da temática “Condicionantes da Política 
Estadual de Recursos Hídricos: limites e possibilidades da efetividade 
das deliberações dos membros de Comitês de Bacias Hidrográficas” é 
prudente, de início, expormos a questão central da pesquisa em curso: 
de que forma as deliberações dos membros de Comitês de Bacias Hi-
drográficas são operacionalizadas no processo de formulação e imple-
mentação da Política de Águas da Bahia? Esta pergunta é pertinente 
haja vista que temos como objetivo central compreender a efetividade 
de uma das principais instâncias criadas legalmente e institucional-
mente para deliberar e decidir sobre a gestão de águas.

Nesse sentido, procuraremos hipoteticamente demonstrar que 
embora se admita, em essência, que os processos de formulação e 
implementação da política supracitada são correlacionáveis, e os fun-
damentos da metodologia participativa sejam lançados, as técnicas 
e métodos utilizados tanto no momento da sua elaboração quanto 



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

56

execução, ora se aproximam da realidade do órgão executor, ora do 
servidor, ora de um dos segmentos dos Comitês de Bacias Hidrográfi-
cas, sendo os demais membros coadjuvantes nesse processo, impondo 
limites as suas deliberações.

A última década é o marco temporal do processo de instituição e 
criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil. No entanto, 
pouco se sabe sobre a efetividade da participação dessas estâncias nos 
processos decisórios políticos institucionais, mesmo quando já lhes 
são garantidos todo um marco legal e institucional que fundamenta 
sua existência e atuação. Ou seja, quem participa, como faz, o que 
decide e como se dá o processo de construção do interesse coletivo 
no âmbito dos comitês? Questões estas relevantes para pesquisa ora 
apresentada.

A Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGREH – Lei Estadual nº 
11.612 /2009 – alterada pela Lei Estadual nº 12.377/11, da Bahia, em con-
formidade com a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos – SINGREH, Lei Federal nº 9433/1997, 
definem a água como bem natural, dotada de valor econômico, que 
pode ter usos múltiplos (consumo humano, produção de energia, 
transporte aquático, lançamento de esgotos, entre outros. Com essas 
diretrizes legais, a gestão dos recursos hídricos passa a ser descentra-
lizada, contando com a participação do poder público, usuários e co-
munidade. 

Importa-nos saber como nos espaços públicos colegiados, a exem-
plo os Comitês de Bacias Hidrográficas, a gestão deste bem natural 
ou econômico é entendida e praticada. Nesses espaços colegiados, a 
gestão do uso e apropriação desse bem e ou recurso constitui-se em 
elemento central de disputa e conflito de interesses. A natureza e os 
graus de conflito variam de acordo com as especificidades de cada co-
mitê, especialmente, no que tange as diferentes concepções e escolhas 
políticas das partes envolvidas no processo de Planejamento e Gestão 
das Águas.

Quanto à composição do Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – SEGREH, verifica-se que o conceito de gestão 
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descentralizada e participativa aparece como elemento norteador do 
nosso modelo de Planejamento e Gestão das Águas. Entretanto, nem 
sempre as funções de decisão e execução da Política Estadual de Re-
cursos Hídricos são constituintes e constituídas de práticas ou exercí-
cio de poder compartilhado.

Esta suposição toma como referência os entes que compõe o SE-
GREH: o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH; a Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA; o Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA; (Alterado pela Lei Estadual 
12.377/2011); os Comitês de Bacia Hidrográfica; as Agências de Bacia 
Hidrográfica (nenhuma criada na Bahia); os órgãos setoriais e/ou 
sistêmicos, cujas atividades ou competências guardam relação com 
a gestão ou uso dos recursos hídricos e a Companhia de Engenharia 
Ambiental e Recursos Hídricos – CERB – que vão reproduzir, muitas 
vezes, modelos ou concepções políticas resistentes à democratização 
dos espaços decisórios. 

Dentre os entes acima citados, os Comitês de Bacias Hidrográficas, 
colegiados constituídos por representantes dos governos e da socie-
dade civil – compreendendo segmentos dos usuários e entidades não 
governamentais – serão objeto de estudo de nosso trabalho de pes-
quisa, que ora se inicia, no curso de mestrado em Ciências Sociais, da 
Universidade Federal da Bahia. 

Diante do exposto, apresentaremos neste artigo algumas reflexões 
teóricas, sucintas e introdutórias, sobre o conceito de deliberação e 
participação, apresentadas na teoria democrática contemporânea. 
Por considerarmos relevantes para nosso problema de pesquisa. Des-
ta forma, um resumo do projeto de pesquisa1se faz necessário, pois 
nos ajudará a entender a pertinência ou incoerência dessas reflexões, 
discorridas neste artigo. 

Definimos, neste projeto, como nossa área de abrangência as Re-
giões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA’s) da Bahia. Sele-

1 Projeto de pesquisa em desenvolvimento intitulado: Condicionantes Políticos 
do Processo de Institucionalização da Política Estadual de Recursos Hídricos da 
Bahia: limites e possibilidades para incorporação das deliberações dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas.
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cionamos quatro Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH’s) desse uni-
verso: do Rio Grande, do Rio Itapicuru, do Rio Verde Jacaré e do Rio 
Paraguaçu. Os critérios de seleção deram-se a partir de observações 
e identificação de elementos e ou condições que os diferenciam, tais 
como: localização geográfica, disponibilidade hídrica das regiões, 
campos de disputa de interesse pela água e graus de qualificação téc-
nica e política dos membros dos comitês.

Objetivamos, com esse trabalho investigativo, desenvolver uma re-
flexão crítica sobre o caráter participativo da gestão de águas no nosso 
estado, na perspectiva de entender em que medida as deliberações 
dos membros de Comitês de Bacias Hidrográficas influenciam o pro-
cesso de formulação, discussão e execução da Política de Águas.

Importa compreender como os diferentes segmentos interessados 
– poder público, usuários e entidades não governamentais, que com-
põem esse colegiado, decidem como planejar e gerenciar, de forma 
participativa, o uso e apropriação da água, compatibilizando os seus 
diversos usos: abastecimento, uso industrial, irrigação, transporte, 
produção de energia, entre outros.

Para tanto, pretendemos metodologicamente fazer, além de estudos 
bibliográficos, análises de atos administrativos, de diferentes espécies, 
especialmente os de caráter normativos, consultivos e deliberativos, ex-
pressos em documentos institucionais e administrativos, como: atas, 
moções, deliberações, notas técnicas, resoluções, decretos, instruções 
normativas, leis, comunicações internas e ofícios, praticados pelos 
membros que compõe três dos entes do Sistema Estadual de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos: CONERH, INEMA e CBH’s.

Analisar as metodologias utilizadas em alguns dos instrumentos 
considerados estratégicos pelo órgão executor da Política de Recursos 
Hídricos (programas, projetos e ações) e pelas instâncias responsáveis 
por fazer a articulação política e institucional dos comitês (diretorias e 
coordenações) do respectivo órgão, a fim de identificarmos mecanis-
mos que potencializam ou fragilizam a descentralização e participa-
ção da gestão de águas.

E ainda, por meio de entrevistas e grupo de discussão, com atores 
sociais que atuam e atuaram, no SEGREH, investigar condicionantes 
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políticos do processo de institucionalização da Política Estadual de 
Recursos Hídricos da Bahia que impõem ou podem impor limites e 
possibilidades às deliberações dos Comitês de Bacias Hidrográficas na 
Bahia, na perspectiva de responder a questão central da pesquisa aci-
ma mencionada. 

Assim, pretendemos, ao longo de todo o texto, extrair das discus-
sões teóricas sobre democracia deliberativa e participativa, na atua-
lidade, o conceito de deliberação e participação, enquanto processo 
decisório político institucional, por entendermos que são ferramentas 
analíticas, imprescindíveis, para analisarmos essa inovação democrá-
tica da gestão de águas no Brasil: os comitês de bacias hidrográficas.

Deliberar e participar: limites e possibilidades dos membros 
de comitês de bacias hidrográficas

É partindo da questão acima que vamos buscar respostas condi-
zentes seguindo, sucintamente, a trilha conceitual da teoria demo-
crática contemporânea, mais especificamente, quando estabelece 
relação entre democracia, deliberação e participação, na tentativa de 
fazer interfaces entre Gestão Pública das Águas e alguns princípios 
presentes nos modelos de democracia deliberativa e participativa.

Desta forma, trazer para nossa analise e avaliação sobre a efetivida-
de da participação dos diferentes atores que compõem essa entidade 
colegiada e tripartite o conceito de deliberação e participação, nos serve 
como alternativa viável para entendermos o sentido de democracia que 
adotamos nesse modelo de gestão.Dito de outra maneira, parece-me 
que hoje a questão central na disputa em torno do sentido da democra-
cia encontra-se justamente na definição da natureza e da posição que 
podem e/ou devem ocupar a participação e a deliberação de cidadãos e 
cidadãs no estado democrático de direito (NOBRE, 2004, p. 22).

Como perspectiva teórica, iniciaremos nossa discussão sustenta-
da em leituras de autores que trabalharam o conceito de deliberação, 
relacionado com algumas experiências teóricas e empíricas desenvol-
vidas pela teoria democrática, a partir da segunda metade do século 
XX, lembrando sucintamente teóricos da corrente deliberativa como 
os pensadores Jürgen Habermas, Joshua Cohen e James Bohman.
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Tomando como referência a indicação e subsídios teóricos, de Le-
onardo Avritzer (2000, p. 25-46), ao caracterizar o processo de tran-
sição da teoria democrática, entre a primeira e segunda metade do 
século XX, a partir da relação estabelecida entre prática democrática e 
processo deliberativo, avaliamos que o modelo de gestão descentrali-
zada e participativa que aparece implícito e explicitamente na Política 
Estadual de Recursos Hídricos e no Sistema Estadual de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos – SEGREH – Lei Estadual nº 11.612 /2009 
– alterada pela Lei nº 12.377/11 da Bahia, nos serve como objeto central 
de estudo para se entender a concepção de democracia adotada pelo 
Estado e em qual lugar deve ser discutida, formulada, efetivada e ava-
liada.

As questões levantadas por esse autor sobre as contradições exis-
tentes entre o conceito decisionístico de deliberação e o conceito ar-
gumentativo de deliberação, trazidos pelos teóricos da democracia, 
especialmente este último, poderá nos servir como fundamentação 
teórica, no desenrolar do trabalho de pesquisa, para discutirmos sobre 
o quê, com quem, com qual centralidade e como deliberam alguns 
Comitês de Bacias Hidrográficas na Bahia. E assim, entendermos de 
que maneira suas deliberações são incorporadas no processo de ins-
titucionalização da Política Estadual de Recursos Hídricos da Bahia.

Haja vista que tanto a legislação federal quanto estadual lhes con-
fere atribuições de caráter deliberativo, consultivo e normativo, por-
tanto, consideramos essa entidade colegiada o espaço privilegiado da 
democratização da Gestão Pública de Águas. O que pode ser reforça-
do por Leonardo Avritzer quando afirma que: ao nosso ver, o local da 
democracia deliberativa deve ser os fóruns entre o Estado e sociedade 
“[...] Esses fóruns seriam, no caso, brasileiro, os conselhos e o orça-
mento participativo” (ABERS, 1998; SANTOS, 1998; AVRITZER, 2000) 
[...] (AVRITZER, 2000, p. 43).

Analisando as características dos arranjos deliberativos dos pensa-
dores, Jürgen Habermas, Joshua Cohen e James Bohman, embora es-
tes se aproximem do conceito argumentativo de deliberação, trazen-
do, assim, a discussão acerca da democracia deliberativa, apresentam 
diferenças conceituais, substanciais, sobre o termo deliberação.
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Ao discutir o conceito de deliberação, Jurgen Habermas traz para 
analise do político o debate argumentativo, como o fez Joshua Cohen 
e James Bohman. Entretanto, o fez de forma diferente e variada ao 
longo de seu trabalho teórico.Para Habermas, existe uma dimensão 
argumentativa no interior da relação Estado/sociedade que está além 
do processo de formação da vontade geral. Tal formulação faz com 
que a opinião dos indivíduos nesse processo argumentativo não pos-
sa ser reduzida à vontade da maioria, como quer Rousseau, ou à re-
presentatividade de um só indivíduo na posição original, como quer 
Rawls. É preciso que esse indivíduo expresse as suas opiniões em um 
processo de debate e argumentação. (AVRITZER, 2000, p. 36– 37).Po-
demos perceber em Habermas, que o conceito de deliberação apare-
ce vinculado à relação estabelecida entre os procedimentos institu-
cionalizados do sistema político (processos formais) e as interações 
e comunicações geradas na esfera pública (processos informais). Em 
outros termos, é na relação estabelecida entre esses processos que o 
entendimento sobre deliberação é explicitado, ou seja, sua definição 
aparece como o processo pelo qual a sociedade legitima as decisões 
políticas democráticas.

Deliberação seria, portanto, uma categoria normativa onde os pro-
cessos formais e informais exigem o debate e a negociação. Ou seja, 
a deliberação seria o processo onde é identificada ou conhecida uma 
diversidade de posições em torno de um problema na perspectiva de 
respondê-lo. Nesse sentido, ao se referir a Habermas, Lubenow con-
clui: ‘Deliberação’ é uma categoria normativa que sublinha uma con-
cepção procedimental de legitimidade democrática, segundo Haber-
mas. Esta concepção normativa gera uma matriz conceitual diferente 
para definir a natureza do processo democrático, sob os aspectos re-
gulativos (ou exigências normativas) da publicidade, racionalidade e 
igualdade. Embora também tenha um caráter empírico-explicativo, 
a ênfase da concepção habermasiana de democracia procedimental 
assenta no caráter crítico-normativo. A concepção procedimental de 
democracia é uma concepção formal e assenta nas exigências norma-
tivas da ampliação da participação dos indivíduos nos processos de 
deliberação e decisão e no fomento de uma cultura política democrá-
tica. (2010, p.232).
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Habermas reincorpora a argumentação no mundo social a partir da 
idéia de mundo social reflexivo de Popper, segundo Avritzer (2000). 
O autor vai conjecturar e admitir que as formas de argumentação são 
próprias ao mundo social e que cada situação pode demandar inter-
pretações diversas, significando que divergir da maioria não significa 
estar errado e nem tão pouco atribuir a limitação de informação de 
alguns sujeitos a não construção de consensos. 

Trazendo a ideia de deliberação habermasiana para o contexto da 
gestão pública das águas, mais especificamente a sua aplicabilidade 
no âmbito de um dos seus principais organismos colegiados – os Co-
mitês de Bacias Hidrográficas – é importante considerarmos a questão 
central de nosso projeto de pesquisa, ao qual trouxemos, inicialmen-
te, nesse texto, uma pergunta introdutória, sem pretensão de respon-
dê-la, mas suscitar algumas conjecturas, ou seja, as deliberações dos 
membros de Comitês de Bacias Hidrográficas interferem na agenda de 
governo? Conseguem, estas deliberações, influenciar a formulação e 
implementação da Política de Águas da Bahia?

Em outras palavras, pela nossa experiência2 a gestão de água es-
taria ligada a um processo de deliberação coletiva? Ou melhor, para 
sermos mais exatos, os comitês são espaços deliberativos? As opiniões 
dos três segmentos, que os compõem, conseguem influenciar o pro-
cesso de tomada de decisão relacionada aos usos múltiplos da água? 

Através de estudos prévios, acreditamos que a participação dos 
principais atores interessados ou afetados por decisões políticas rela-
cionadas à gestão de águas – poder público, sociedade civil e usuários 
– conseguem de alguma forma influenciar a sua condução. Trata-se de 
uma suposição que requererá maiores estudos.

Vele ressaltar que nossas opiniões, neste momento, resultam de 
nossas observações e apreciações feitas sobre a estrutura organiza-
cional e as atribuições que são conferidas a essa entidade colegiada, 
apresentadas em alguns instrumentos legais, em particular, três reso-
luções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH (Reso-
lução nº 52/2009, 55/2009 e 73/2010). 

2 A autora deste estudo desenvolve atividades socioambientais na Secretaria de 
Meio Ambiente e no órgão executor da Política Estadual de Recursos Hídricos da 
Bahia desde 2008.
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Ou seja, na estrutura organizacional do comitê – diretoria (pre-
sidente, vice-presidente e secretario), secretaria executiva, grupo de 
trabalho, câmeras técnicas e Plenário – podemos perceber que as deli-
berações dos seus membros, somente, são legitimadas em assembleia 
geral, considerada instância máxima, sendo assim, essa configuração 
política administrativa nos leva a crer que os membros de comitês 
conseguem influenciar de alguma forma os rumos da gestão de águas.

E, ainda, habersianamente, se é que assim se pode falar, podemos, 
observando a sua composição e suas atribuições, hipoteticamente, di-
zer que as preferências de seus atores não são dadas, mas construídas 
na interação e na comunicação. Assim, os comitês são estruturalmen-
te pensados para deliberar outras hipóteses, a partir de um processo 
de discussão que consegue influenciar a política de governo petista.

Pensando, em termos institucionais, talvez aos moldes haberma-
siano, esse modelo, pretensamente democratizante da gestão, posto 
pela Política de Águas da Bahia, onde são apresentados pressupostos, 
arranjos institucionais e mecanismos de controle político, nos sirva 
como indicador para se pensar quem deve efetivamente participar, 
como deve fazer, sem, contudo, responder sobre o que se decide neste 
espaço de decisão partilhada ou espaço de deliberação. 

Buscar, também, na discussão de Joshua Cohen, referente ao con-
ceito de deliberação, elementos relacionáveis ao modelo de gestão de 
águas na Bahia, no intuito de entender o caráter deliberativo dos co-
mitês, será um caminho aberto de possibilidades analíticas em nosso 
trabalho. Para Cohen, a deliberação compreende discussão e partici-
pação nas tomadas de decisões da sociedade junto com o Estado. Di-
ferentemente de Habermas, o conceito de deliberação é um misto de 
participação e discussão.

Tomando esse debate como referência, e a partir de uma base em-
pírica, que será, posteriormente sistematizada, arriscáramo-nos a 
afirmar que embora se admita, em essência, que os processo de for-
mulação e implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos 
são correlacionáveis e os fundamentos da metodologia participativa 
sejam lançados, as técnicas e métodos utilizados tanto no momento 
da sua elaboração quanto execução, ora se aproximam da realidade do 
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órgão executor, ora do servidor, ora de um dos segmentos dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas, sendo os demais membros coadjuvantes.

Em outros termos, o reconhecimento de que no âmbito do comitê, 
enquanto entidade que decide em primeira instância, conforme previ-
são legal, os processos participativos e discursivos se fazem presentes, 
não significa dizer que essa participação e discussão seja substancial a 
ponto de fazer com que suas deliberações interfiram positivamente ou 
satisfatoriamente nos desígnios do planejamento e gestão das águas. 
Ou seja, um estudo mais aprofundado sobre esta questão nos permi-
tirá enxergar em que medida a dialogicidade, enquanto princípio me-
todológico, se faz mister na sua efetivação.

Ou melhor, seguindo a lógica de explicação de Bohman, delibe-
ração consiste num processo dialógico. Assim, não há deliberação 
sem dialogicidade, isto é, as lógicas aparentemente inconciliáveis e 
antagônicas, que movem os processos deliberativos e decisórios dos 
membros de comitês, se completam e se associam. Para tanto, é im-
prescindível, para se entender melhor esse conceito, considerar que a 
discussão e a participação entre os atores interessados na gestão das 
águas pressupõe que sejam sempre qualificados. 

Isso significa dizer que, seguindo a definição de Bohman, o diálo-
go no contexto desse ente colegiado, deve advir de uma relação mais 
horizontalizada e não vertical de um com o outro. É esse processo dia-
lógico que permite que se construa uma cultura política fundada no 
respeito e na colaboração.

Entendendo o Comitê de Bacia Hidrográfica como o lugar do con-
flito de interesses e da contradição, percebemos que a relação estabe-
lecida entre Estado e sociedade civil, na gestão das águas, se dá de ma-
neira desigual. A exigência de qualificação técnica e política de seus 
membros dificultam, principalmente, os representantes da sociedade 
civil de entenderem e cumprirem seu papel enquanto partícipes da 
gestão de recursos hídricos no Estado, impondo barreiras ao partilha-
mento efetivo do poder. Nessa direção Evelina Dagnino considera que 
a característica central da maior parte dos espaços estudados – seu 
envolvimento com políticas públicas, seja na sua formulação, discus-
são, deliberação ou execução – exige quase sempre o domínio de um 
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saber técnico especializado do qual os representantes da sociedade 
civil, especialmente os dos setores subalternos, em geral não dispõem. 
Além disso, outro tipo de qualificação se impõe, o que diz respeito ao 
conhecimento sobre o funcionamento do Estado, da máquina admi-
nistrativa e dos procedimentos envolvidos (DAGNINO, 2002, p. 35).
Nessa perspectiva, é necessário trazer para o debate o conceito de 
participação enveredado pela teoria democrática na atualidade, mais 
especificamente, para não alongarmos a discussão, dado os limites es-
paciais deste texto, recuperaremos, aqui apenas, o conceito de parti-
cipação, da inglesa Carole Pateman e docanadense C.B. Macpherson.

Considerando as diretrizes gerais do SEGREH, ou seja, que a gestão 
dos recursos hídricos deve ser descentralizada, contando com a parti-
cipação do poder público, usuários e comunidade, acreditamos, assim 
como Carole Pateman, que uma vez estabelecido o sistema participa-
tivo, é possível que os membros de comitês de Bacias Hidrográficas 
com a sua vivência, experiência e prática, ao longo da gestão de águas, 
aprendam a participar no sentido de democratizar efetivamente a ges-
tão. Como resultado de sua participação na Tomada de Decisões, o in-
divíduo é ensinado a distinguir entre seus próprios impulsos e desejos, 
aprendendo a ser tanto um cidadão público quanto privado. [...] Uma 
vez estabelecido o sistema participativo (e este é um ponto de maior 
importância), ele se torna autossustentável por que as qualidades 
exigidas de cada cidadão para que o sistema seja bem-sucedido são 
aquelas que o próprio processo de participação desenvolve e estimula: 
quanto mais o cidadão participa, mais ele se torna capacitado para fa-
zê-lo. ( PATEMAN, 1992, p. 39)Para Pateman, participação é um modo 
de proteger os interesses privados e públicos e, acima de tudo, é, uma 
ação educativa, ou seja, é a inclusão de todos nos processos decisórios 
capaz de permitir o desenvolvimento individual e, por conseguinte, o 
coletivo.“(...)Novamente, na teoria participativa, a ‘participação’ refe-
re-se à participação (igual) na tomada de decisões ‘igualdade política’ 
refere-se à igualdade de poder na determinação das consequências 
das decisões”. (PATEMAN, 1992, p. 61-62).

Essa definição de participação, aplicada no contexto dos comitês, 
enquanto espaços deliberativos seria o processo no qual cada membro 
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isolado tem igual poder de determinar o resultado final das decisões 
referentes aos usos múltiplos da água. Entretanto, não podemos pre-
cisar no momento se essa participação é  escassa ou abundante, se 
existe igualdade política entre os seus membros, se um dos segmen-
tos, que os compõem, domina os demais, se ela consegue fortalecer o 
sentimento de cidadania, se gera solidariedade e desenvolve nos indi-
víduos certas competências que aplicarão em outros setores, além da 
própria política.

Sabemos apenas reconhecer que não devemos extirpar desse uni-
verso o conflito de interesses e a contradição, tanto sobre o entendi-
mento que se tem de participação, quanto a sua efetividade, mesmo 
quando na construção de consensos, os membros dos Comitês de Ba-
cias Hidrográficas apresentam assimetrias sociais relevantes (de gê-
nero, de classe, de território, de raça, entre outros) que precisam ser 
enfrentadas para que, apropriadamente, entendamos quem, como e o 
que se decide sobre as águas em nosso estado. 

Esse reconhecimento do comitê, enquanto espaço de conflito e 
contradição, é extremamente importante para respondermos certas 
questões de forma suficiente, porém não acabada, necessárias para 
comprovarmos ou negarmos nossas hipóteses, levantadas ao longo 
do texto sobre a efetividade da participação dos membros de comi-
tês no processo de execução e implementação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, quais sejam: a relação estabelecida entre Estado e 
sociedade civil se dá de maneira desigual? Quais variáveis dificultam 
ou favorecem o entendimento e cumprimento do papel de cada repre-
sentante enquanto partícipes da gestão de recursos hídricos?

Essa prerrogativa nos faz refletir se essas assimetrias, relacionadas 
às condições materiais, técnicas e políticas dos membros de comitês 
obstaculizam a descentralização e participação da gestão de águas.

Após apresentarmos alguns possíveis desafios a serem enfrenta-
dos, discorreremos brevemente sobre o conceito de participação de 
C.B. Macpherson, para analisarmos, à luz da teoria, a sua relação com 
o modelo de gestão de águas na Bahia. Macpherson (1978) ao discutir, 
em termos de modelo, a essência da democracia liberal em sua obra 
“A Democracia Liberal. Origens e Evolução”, identificando limites e 
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possibilidades desse regime, nos apresenta alguns modelos de demo-
cracia liberal: a “protetora”, a “desenvolvimentista”, a de “equilíbrio” e 
a “participativa” – dentre os quais, defende e propõe um modelo de 
Democracia Participativa. 

Ao defender um modelo de democracia participativa, Macpherson 
afirma que o principal problema dos sistemas democráticos é conse-
guir fazer com que a democracia seja alcançada. Para o autor, importa 
saber que os requisitos necessários para que haja transformação de-
mocrática é a mudança de consciência do povo e diminuição da desi-
gualdade social e econômica. Inferimos então, que participação seria 
o meio pelo qual o povo, em condições de igualdade social e econômi-
ca, toma decisões e partilham do poder.

Como alternativa para resolver esse impasse, preocupado com o 
futuro dos sistemas de governos mais participativos, o autor nos alerta 
quanto à necessidade de mesclar democracia representativa com ins-
tituições participativas, incluindo aí os conselhos. Para tanto, como 
garantia de obtenção de uma democracia participativa mais simples, 
propõe o sistema piramidal.

“[...] um sistema piramidal com democracia direta na base e 
democracia por delegação em cada nível depois dessa base. 
Assim, começaríamos com a democracia direta ao nível de 
fábrica ou vizinhança – discussão concreta face a face e de-
cisão por consenso majoritário, e eleição de delegados que 
formariam uma comissão no nível mais próximo seguinte, 
digamos, um bairro urbano ou subúrbio ou redondezas [...] 
Assim prosseguiria até o vértice da pirâmide, que seria um 
conselho nacional para assuntos de interesse nacional, e 
conselhos locais para assuntos desses segmentos territoriais 
(...)”. (MACPHERSON, 1978, p. 110)

Ao refletirmos sobre este sistema, entendemos que a participação 
da população nos processos de decisão, formulação, implementação 
e avaliação da gestão de águas, em todos os níveis piramidais, consi-
derando o proposto em Macpherson, são requisitos importantes para 
sua democratização. Em suma, se conseguirmos assegurar que a de-
mocracia direta (na base) e indireta (por delegação) sejam efetivadas, 
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maior será a capacidade de entendimento e intervenção e menor serão 
as assimetrias apresentadas, em especial, as de caráter técnico e políti-
co, dos atores sociais que compõem os comitês. 

Se considerarmos os Comitês de Bacias Hidrográficas, enquanto 
um nível após a base, a constituir-se como meios públicos de delibera-
ção, criados para promover a participação da sociedade, não podemos 
desconsiderar que a democratização da gestão de águas e seu planeja-
mento, no âmbito de cada Bacia Hidrográfica, implicam na garantia 
da qualidade da participação e dos instrumentos oferecidos em nível 
local. 

Portanto, a implementação de políticas e instituições participati-
vas, formais e não formais, no contexto da gestão de águas da Bahia, 
em particular, no governo do Partido dos Trabalhadores, traz desafios 
importantes relacionados ao modelo de democracia que temos e ao 
que almejamos alcançar.

Em resumo, no contexto da gestão pública das águas, mais espe-
cificamente, em um dos seus principais organismos colegiados, os 
Comitês de Bacias Hidrográficas, é importante considerarmos que 
a participação supõe uma relação de poder entre as partes envolvi-
das, Estado e sociedade civil, exigindo determinados procedimentos e 
comportamentos ordenados e sistematizados. Nesses espaços públi-
cos, o compartilhamento do poder, expressos nas suas concepções e 
projetos políticos, se dá de forma tensa e conflituosa. Em outras pala-
vras, o conflito e a tensão serão maiores ou menores dependendo do 
quanto compartilham – e com que centralidade o fazem – as partes 
envolvidas. (DAGNINO, 2002)

Por esta razão, a garantia da efetividade das atribuições de caráter 
consultivo, normativo e deliberativo dos membros de CBH’s, requer 
tempo para que se efetivem de fato em experiências concretas de es-
paços democráticos e de socialização do poder. Muitos estudos dirigi-
dos à análise e avaliação do funcionamento de determinados espaços 
públicos colegiados revelam que, apesar dos avanços conquistados, 
ainda resta um longo caminho a ser percorrido para que essas inova-
ções institucionais superem os constrangimentos e dificuldades ainda 
presentes nesses espaços democráticos. A exemplo, Evelina Dagnino 
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pontua alguns limites e possibilidades da gestão pública compartilha-
da e participativa, especialmente, os relacionados à partilha do poder.

O reconhecimento dos diferentes interesses e a capacidade de ne-
gociação sem perda da autonomia, a construção do interesse público, 
a participação na formulação de políticas públicas que efetivamente 
expressem esse interesse são algumas das dimensões que constituem 
essa novidade. (DAGNINO, 2002, p. 34).

Concluímos assim que, neste momento, a entrada da sociedade 
civil nos debates políticos, a respeito da gestão pública de águas e de 
seus respectivos programas, traz algo de novo. Sua inserção impõe um 
contraponto às concepções e programas fechados aos espaços partici-
pativos, em distintas esferas e atividades públicas, por impor limites 
ao aumento e fortalecimento desses atores, e a exigência de um novo 
modelo de se fazer políticas públicas, pautadas na transformação, a 
qual é permitida a conformação de políticas públicas como resultado 
da participação.

Entretanto, é importante considerar que em todo processo de cria-
ção, execução e maturação de qualquer entidade colegiada – e os co-
mitês não são diferentes, o processo tende a ser lento gradual e evolu-
tivo. Desta forma, esperamos que este trabalho de pesquisa seja capaz 
de responder, diante desse cenário de atuação conjunta entre poder 
público, usuário e sociedade civil, nosso problema de pesquisa.

REFERÊNCIAS 

AVRITZER, L. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, 
São Paulo, n.50, p.25-46, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/ln/n50/a03n50.pdf. Acesso em: 01 jul. 2010.

BAHIA. CONERH. Resolução nº 55 de 2009. Aprova o Regimento 
Interno Base para Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais – Data 
da legislação: 27/08/2009 – Publicação Ano · XCIV · No 20.079, 
11/09/2009, p. 1-13.

BAHIA. CONERH. Resolução nº 52 de 2009. Estabelece diretrizes e 
critérios para a formação e a renovação de Comitês de Bacia Hidro-



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

70

gráfica no âmbito do Estado da Bahia e da outras providências. Data 
da legislação: 19/05/2009 – Publicação Ano · XCIII · Nos 20.018 e 
20.019, 27 e 28/06/2009, p. 01 – 22.

BAHIA. CONERH. Resolução nº73 de 2010. Altera o prazo dos man-
datos dos membros de Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs. 
Data da legislação: 27/05/2010 – Publicação Ano XCIV nº S 20.282 e 
20.283, de 29 E 30 01/05/2010, p. 01– 2.

BAHIA. Lei 11.612 de 08 de outubro de 2009 – Alterada pela Lei – 
12.035/10 – 12.377/11. Instituiu a Política Estadual de Recursos Hídri-
cos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de e Recursos Hídri-
cos, p. 1 – 44.

BRASIL. Lei Nº 9433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, 
e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modifi-
cou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. – Data da legislação: 
08/01/1997 – Publicação DOU, de 09/01/1997.

DAGNINO, E. Sociedade civil, espaços públicos e a construção de-
mocrática no Brasil: limites e possibilidades. In: Dargino, E. (Org.). 
Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e 
Terra; Campinas: UNICAMP. p. 9-15.

LUBENOW, J. A.Esfera pública e democracia deliberativa em Haber-
mas: modelo teórico e discursos críticos.Kriterion [online]. n.121, v.51, 
pp. 227-258, jun. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/kr/
v51n121/12.pdf. Acesso em 22 jul. 2012.

MACPHERSON, C. B.A democracia liberal: origens e evolução.Tra-
dução de Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

NOBRE, M. Participação e Deliberação na Teoria Democrática: uma 
introdução. In: COELHO, V. S. NOBRE, M. (Org.). Participação e de-
liberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Ed. 34, 2004. p. 01 -34.



Deliberação dos comitês de bacias hidrográficas: quem participa, como faz e o que decide?
Isabela S. Santana

71

PATEMAN, C. Participação e teoria democrática. Tradução de Luiz 
Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

TATAGIBA, L. T. Os conselhos gestores e a democratização das po-
líticas públicas no Brasil. In: DAGNINO, E. (Org.). Sociedade civil e 
espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 47-103.





73

Participação social e plano plurianual: uma análise 
comparada das experiências da Bahia, Ceará e 

Pernambuco no período 2007-2015

André Silva Pomponet

Introdução

As pressões sociais por maior participação no processo de for-
mulação de políticas públicas no Brasil remontam à década de 1980, 
quando o País saiu da longa Ditadura Militar e, logo na sequência, se 
mobilizou para a elaboração da Constituição de 1988. Ao longo dos 
anos experiências participativas proliferaram com a criação de fóruns, 
conselhos, realização de conferências temáticas e – como experiência 
mais emblemática – o Orçamento Participativo (OP) que surgiu em 
Porto Alegre (RS) e se disseminou por dezenas de cidades brasileiras e 
de outros países desde então.

Esse acúmulo de experiências amadureceu a implementação de 
uma das mais ambiciosas tentativas de promoção da participação: a 
realização de plenárias para elaboração do Plano Plurianual (PPA) a 
partir de 2007. Três estados nordestinos estão entre os pioneiros da 
experiência: a Bahia, o Ceará e Pernambuco. Nos três casos, a iniciati-
va foi fruto de mudanças políticas importantes: as derrotas, nas elei-
ções estaduais de 2006, de candidatos vinculados a segmentos mais 
conservadores e às oligarquias tradicionais da região.

Consultar a população para elaborar o Plano Plurianual – docu-
mento estratégico de planejamento com alcance de médio prazo e que 
contém as principais iniciativas previstas para uma gestão – consti-
tuiu uma iniciativa audaciosa, mas que apresentou fragilidades e se 
expôs a eventuais retrocessos nos três estados analisados.
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Os eventuais avanços observados no planejamento participativo 
com essas iniciativas, assim como os problemas e dificuldades que fo-
ram se colocando ao longo da trajetória, constituem o objetivo para a 
elaboração do presente trabalho, adotando-se uma perspectiva com-
parada das três experiências. Adicionalmente, buscou-se enxergar a 
construção dos planos plurianuais à luz das transformações políticas 
recentes nesses estados.

Referências e contexto do planejamento participativo

A “Democracia Participativa” é o modelo teórico que dialoga entre 
os modelos que limitam o processo democrático aos canais do Parla-
mento ou que radicalizam a participação, tornando a deliberação qua-
se um fim em si mesmo. Esse modelo surgiu nos anos 1960 a partir de 
movimentos contestatórios, sendo conhecido como “Nova Esquerda” 
e tendo como alguns expoentes Carole Pateman e Nicos Poulantzas 
(NOBRE, 2004; PEREIRA, 2009). A teoria apresenta inspiração mar-
xista, à medida que visualiza a sociedade a partir da dicotomia pro-
posta por Karl Marx que antepõe os detentores dos meios de produção 
àqueles que dispõem apenas da própria força de trabalho. Poulantzas, 
no entanto, apresenta uma contribuição inovadora, enxergando a di-
visão de classes sob uma perspectiva política – e não econômica – já 
que utiliza o Estado e suas contradições de classe como objeto de es-
tudo (POULANTZAS, 1977). 

Conforme Pereira (2009), a “Democracia Participativa” ou “Repu-
blicana” é menos ambiciosa que o modelo “Deliberativo”, pois não pos-
tula poder igual entre os participantes do debate público, nem supõe 
que o consenso será alcançado durante as reuniões públicas. O autor 
ressalta também que o modelo “Participativo” não reduz a importân-
cia da via parlamentar, já que possuem caráter complementar. Uma 
característica fundamental da “Democracia Participativa”, conforme 
aponta Nobre (2004), é que essa vertente teórica refuta a separação 
rígida entre Estado e Sociedade Civil que costuma ser empregada em 
modelos analíticos. Para Poulantzas (1977), o Estado não é “neutro”, 
nem possui um corpo técnico “monolítico”, refletindo as contradições 
das classes sociais que estão presentes no próprio Estado e sendo, ele 
próprio, palco de conflitos.
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As origens da “Democracia Participativa” estão no pensamento de 
Rousseau, conforme aponta Carole Pateman (1992). De acordo com a 
autora, Rousseau enxergava a participação como o engajamento dos 
cidadãos na tomada de decisões políticas. Ela ressalta que o autor 
não defendia um padrão de “igualdade” idealizada entre os cidadãos, 
mas apontava que as desigualdades econômicas tendiam a acentuar 
as desigualdades políticas, reduzindo a possibilidade do indivíduo de 
participar conservando sua independência. Um elemento importante 
apontado em relação à Rousseau é o caráter emancipatório do envol-
vimento político (PATEMAN, 1992).

Pateman (1992), por sua vez, promove uma discussão que antepõe 
os autores identificados com os modelos “Elitista” e “Pluralista”, de 
um lado, e Rousseau, Mill e Cole do outro. Nessa discussão emerge a 
discordância central: a constatação que, em um sistema democrático 
moderno, o voto para a escolha dos líderes políticos não é o suficiente 
para contemplar o ideal democrático, colocando-se a necessidade de 
formas mais avançadas de democracia, como a participação em deci-
sões que afetam a vida dos indivíduos. Em outras palavras, a autora 
contrapõe a “Democracia Participativa” aos teóricos que consideram 
a “Democracia Representativa” como forma ideal de expressão demo-
crática.

O cerne da discussão apontada por Pateman (1992) é a questão 
da estabilidade dos sistemas políticos e do próprio Estado. Os mo-
delos mais identificados com os ideais conservadores – “elitistas” e 
“pluralistas” – enxergam a participação mais ampla como um elemen-
to desestabilizador do sistema político e do próprio Estado, capaz de 
conduzi-lo à revolução ou, até mesmo, à dissolução. A solução mais 
adequada para reduzir esses riscos é a sustentação de um modelo que 
restrinja a participação no processo político a um número limitado de 
atores integrantes de uma elite (o modelo “elitista”) ou que filtre as 
demandas através de um jogo institucional que situa os indivíduos em 
grupos cuja função é dialogar com as instâncias políticas constituídas, 
normalmente o Parlamento (o modelo “pluralista”).

A História, todavia, mostra que o modelo teórico mais adequado 
para explicar o aprofundamento democrático verificado a partir de 
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meados do século XX em diversos países é o da “Democracia Partici-
pativa”. Por um lado, esse modelo vai além dos modelos “Elitista”, “Plu-
ralista” e “Liberal”, gestados ao longo da primeira metade do século XX 
que, ou restringem a democracia à atuação de uma elite política, ou 
segregam demandas sociais às reivindicações de grupos organizados 
ou, simplesmente, consideram as liberdades individuais como valores 
superiores e que devem ser preservados em detrimento da própria de-
mocracia, caso necessário. Nesses modelos, a democracia é relegada à 
via parlamentar, através dos canais tradicionais da democracia repre-
sentativa ou torna-se instrumento acessório à conservação de valores 
como a liberdade individual ou o direito à propriedade privada.

Por outro lado, a “Democracia Participativa” evita os extremos da 
democracia direta do modelo “Deliberativo”, em que os processos con-
sultivos assumem uma dimensão que os tornam fins em si mesmos. É 
óbvio que a consulta é um rito essencial em processos de participação 
e que o ideal da “igualdade” entre os participantes, embora inatingí-
vel em termos reais, deve ser buscado com a finalidade de minimizar 
as assimetrias entre os indivíduos; todavia, a democracia ocorre sob 
condições objetivas e essas condições objetivas colocam um conjunto 
de constrangimentos que a limita e a afasta do ideal “Deliberativo” no 
qual se busca a construção de consensos.

No Brasil, a literatura que trata de experiências de democracia par-
ticipativa, particularmente do Orçamento Participativo, indica que as 
primeiras tentativas ocorreram em Lages (SC) e Piracicaba (SP), entre 
meados dos anos 1970 e o início da década seguinte (SOUZA, 2001). 
A experiência de Orçamento Participativo que se consagrou e que é 
considerada ponto de partida em relação às iniciativas posteriores, no 
entanto, é a de Porto Alegre, em função da prolongada duração e do 
êxito alcançado, conforme atesta a prolífica literatura produzida des-
de então. Capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores, a experiência 
marca o primeiro embate, comum na década seguinte, entre os parti-
dários de ideais liberais e os defensores de um modelo de bem-estar 
social nos moldes europeus (SOBOTTKA, 2005).

Até o final da ditadura, em 1985, o cenário era francamente desfa-
vorável às experiências de democracia participativa nos municípios, 
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mesmo naqueles geridos pela oposição aos militares, principalmente 
porque havia uma elevada concentração de recursos em âmbito fede-
ral (ABRÚCIO FRANZESE, [200?]). A Constituição de 1988 em parte 
atendeu aos anseios populares por maior democracia e participação, 
com a criação de fóruns e conselhos nas três esferas do Poder para 
discutir e deliberar sobre políticas públicas e os recursos orçamentá-
rios, antes fortemente concentrados no Executivo Federal, conforme 
observam Farah (2010) e Abrúcio e Franzese ([200?]).

As mudanças políticas no pós-1985 produziram reflexos no âmbi-
to administrativo. O mais notável foi a reorganização realizada nas 
três esferas do Executivo, com a diluição dos poderes exageradamen-
te concentrados na esfera Federal durante o regime militar. Além da 
concepção de uma arquitetura mais clara acerca dos papeis da União, 
dos Estados e dos Municípios, houve também uma descentralização 
de recursos, principalmente com a emergência dos municípios como 
arena política, seja em relação à oferta de serviços públicos, seja como 
destino de repasses constitucionais (BRASIL, 1988). 

A complexa engrenagem político-institucional que emergiu com o 
fim do regime militar e que acomodou os inúmeros conflitos de clas-
se naquele momento foi sucedida por um conjunto de dificuldades 
que retardou o avanço dos processos de planejamento participativo. 
A mais óbvia delas foi a resistência à retomada do protagonismo da 
função planejamento, que acabou demonizado devido aos revezes 
enfrentados ao longo do Regime Militar e à ascensão do receituário 
neoliberal, que pregava o Estado mínimo e o desmanche de parte das 
funções do Estado.

Todavia, apesar desses embaraços, as experiências participativas 
no Brasil foram se multiplicando ao longo dos anos 1990, com o sur-
gimento de conselhos temáticos, com a realização de conferências e, 
principalmente, com a disseminação do Orçamento Participativo por 
centenas de municípios brasileiros. Note-se que, nesses primeiros 
anos, as experiências foram essencialmente municipais e vinculavam-
se mais aos orçamentos que aos planos plurianuais. Nessa primeira 
fase, pode ser considerada exceção a consulta realizada pelo governo 
petista do Rio Grande do Sul, em 1999, para a elaboração do seu PPA.
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Depois do Rio Grande do Sul, o Acre e o Piauí realizaram, em 2003, 
uma consulta à sociedade para a elaboração dos seus planos plurianu-
ais para o período 2004-2007. Foi em 2007, no entanto, com a ascensão 
de governos estaduais vinculados a tradicionais partidos de esquerda 
ou centro-esquerda, combinada à reeleição de Lula (PT) para a presi-
dência da República, que a experiência ganhou amplitude, alcançan-
do diversos estados brasileiros. 

Nesse ano até mesmo estados nordestinos com tradições políticas 
mais conservadoras elegeram candidatos mais progressistas que, sin-
tonizados com a maior abertura democrática da sociedade brasileira, 
realizaram escutas para a elaboração dos seus planos plurianuais. Fo-
ram os casos da Bahia, de Pernambuco e do Ceará, que são objeto de 
estudo desse trabalho.

PPA participativo da Bahia

Uma das principais surpresas nas eleições de 2006 foi a vitória de 
Jaques Wagner (PT) para governador da Bahia, logo no primeiro turno, 
surpreendendo a maioria dos analistas políticos. Num cenário em que o 
então governador Paulo Souto (PFL) despontava como franco favorito à 
reeleição, já que encabeçava uma aliança que se perpetuava no governo 
baiano desde 1990, o candidato petista deixou o Ministério de Relações 
Institucionais meses antes e acabou vitorioso com relativa vantagem.

Na Bahia, o Partido dos Trabalhadores conseguiu reeditar a alian-
ça nacional com o PMDB, o que até então nunca acontecera no ce-
nário estadual. O PDT do ex-governador João Durval – ex-integrante 
do antigo PDS – também reforçou a coligação, sendo que este aca-
bou elegendo-se também para o Senado. Até mesmo integrantes do 
PSDB – que disputava a eleição para a presidência da República contra 
o PT – apostaram no fim da hegemonia do grupo liderado pelo ex-go-
vernador Antonio Carlos Magalhães e aliaram-se ao petismo. Assim, 
a histórica vitória sobre o chamado “carlismo” em 2006 ocorreu por 
força de uma aliança heterogênea que envolvia, ainda, segmentos do 
próprio PT vinculados aos movimentos sociais e à sociedade civil. 

Sob essa correlação de forças, foi dada a largada para a realiza-
ção do chamado PPA Participativo entre os meses de maio e junho 
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de 2007, nos 26 Territórios de Identidade empregados como unida-
de de planejamento na elaboração do PPA. Nas plenárias realizadas 
em 17 municípios baianos – alguns municípios foram sede de con-
sulta simultânea de dois territórios – o governo, sob a coordenação 
da Secretaria do Planejamento, coletou cerca de 8,6 mil proposições 
apresentadas por mais de 12 mil participantes de todos os territórios 
(POMPONET, 2008).

Estimativa do próprio governo baiano indica que 80% das propo-
sições tinham aderência ao conteúdo do PPA que foi encaminhado a 
apreciação da Assembléia Legislativa. Como uma das inovações, além 
de conduzir a consulta até então inédita na Bahia, foi criado o Conse-
lho de Acompanhamento do PPA (CAPPA), cuja finalidade era acom-
panhar a execução do plano e mediar o diálogo com a sociedade, com 
vigência entre os anos de 2008-2011.

No primeiro semestre de 2010, sob a coordenação dos membros do 
CAPPA e com apoio da Secretaria do Planejamento, foram realizados 
os Diálogos Territoriais nos 26 Territórios de Identidade. O objetivo 
foi a prestação de contas das realizações governamentais dos três pri-
meiros anos do mandato petista, além da divulgação da política terri-
torial em vigência. Mais de 2,6 mil pessoas estiveram presentes, entre 
representantes da sociedade civil e do poder público (BAHIA, 2011a). 

O relativo sucesso alcançado com o primeiro PPA Participativo es-
timulou a realização de mais uma escuta, que ocorreu entre os meses 
de abril e maio de 2011. Uma das inovações foi a realização de plenárias 
em todos os 26 Territórios de Identidade: após a primeira experiência, 
segmentos da sociedade reivindicaram que cada território promoves-
se sua própria plenária, o que acabou sendo acatado (BAHIA, 2011). 
Outra novidade foi a criação de Grupos de Trabalho Territoriais (GTT) 
cuja finalidade foi mobilizar a sociedade para a participação nas ple-
nárias. Composto por representantes da sociedade e do Poder Públi-
co, com assento nos colegiados territoriais, esses grupos passaram por 
uma qualificação, em Salvador, no mês de março de 2011.

Diferente do que ocorreu no primeiro PPA-P, a mobilização da so-
ciedade foi feita pelo governo, mas também pelos próprios represen-
tantes da sociedade, integrantes do GTT, que puderam expediram os 
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convites. Foi disponibilizada para a sociedade uma matriz elaborada 
com base na estrutura prevista para o Plano Plurianual 2012-2015.

Outras mudanças significativas foram observadas: a metodologia 
de escuta foi modificada, com o objeto de reduzir o número de pro-
posições; a Secretaria do Planejamento disponibilizou um programa 
para o registro e o tratamento das propostas; e o número de partici-
pantes foi reduzido para uma média de 250 pessoas, já que os convites 
foram encaminhados apenas para representes de entidades da socie-
dade civil ou do poder público nos territórios (BAHIA, 2011).

Outra novidade incorporada à experiência foi o tratamento e a va-
lidação das propostas pela Secretaria do Planejamento. Após a análise 
crítica, essas solicitações foram disponibilizadas para as demais se-
cretarias. O objeto foi reduzir o volume de proposições, descartando 
as não-aderentes ao plano, aquelas cujo conteúdo fosse considerado 
vago ou propostas muito semelhantes, para facilitar o trabalho das 
secretarias. É o que atesta o texto a seguir:

Esse sistema viabilizou outra novidade incorporada ao PPA-P 2012-
2015: a sistematização e validação, na Secretaria do Planejamento, 
das propostas apresentadas nas plenárias pela sociedade. Em linhas 
gerais, o processo envolveu a classificação das propostas por eixo es-
truturante, núcleo temático e tema, elementos da matriz temática do 
PPA-P, o que facilitou a avaliação realizada pelas secretarias estaduais. 
Uma etapa importante do trabalho envolveu a análise crítica das pro-
postas, através da utilização de critérios que permitiram a triagem, o 
tratamento e a sistematização das proposições (BAHIA, 2011, p. 34-35).

Com a mudança na metodologia, o número de propostas atingiu 
3.288, sendo que 2.996 partiram da sociedade e outras 292 foram su-
gestões do grupo institucional (composto por prefeitos, vereadores e 
outras autoridades do poder público). Destas, 1.952 foram validadas, 
ficando à disposição das secretarias para consulta e eventual incorpo-
ração ao Plano Plurianual (BAHIA, 2011). O número de participantes 
também se reduziu em 50%, alcançando 6.042 inscritos, em função 
dos critérios de participação adotados.

Uma inovação foi a indicação de 20 propostas prioritárias por Ter-
ritório de Identidade. Realizada numa etapa posterior às plenárias, 
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a indicação das prioridades foi feita pelos membros dos Colegiados 
Territoriais, que integram a estrutura de governança do PPA Partici-
pativo. O objetivo da Secretaria do Planejamento – responsável pela 
mediação do processo – foi viabilizar que essas propostas fossem prio-
rizadas também na elaboração do Orçamento no período de vigência 
do plano, o que não ocorreu até o Orçamento elaborado para 2014, o 
último da gestão Jaques Wagner.

Em 2013, o Governo do Estado tentou retomar a experiência dos 
Diálogos Territoriais, com a realização de plenárias em 20 Territórios 
de Identidade. No evento, era apresentada uma caracterização do ter-
ritório para, posteriormente, serem exibidas as principais realizações 
governamentais nos dois mandatos petistas no estado. Ao contrário 
da primeira edição do evento, houve críticas dos movimentos sociais 
à forma como foi organizado o evento. A principal queixa referia-se 
à ausência de representantes da sociedade na concepção e organiza-
ção do evento, a exemplo do que ocorreu em 2010. Houve, também, a 
emissão de uma nota que criticava o recuo do governo em relação ao 
fortalecimento da participação (NOTA..., 2013).

Em 2015, na Bahia, houve uma terceira edição do PPA Participati-
vo com significativas modificações metodológicas: as plenárias am-
plas foram abandonadas, restringindo-se a atividade a reuniões com 
grupos de até 100 pessoas, integrantes dos colegiados territoriais ou 
convidadas por estes; novas propostas foram desencorajadas, já que, 
na dinâmica, rediscutiram-se propostas apresentadas em processos 
consultivos anteriores, sob a alegação que já havia um significativo 
conjunto de proposições. E, por fim, o evento perdeu o brilho político, 
limitando-se a oficinas conduzidas por facilitadores e técnicos gover-
namentais, sem a presença de lideranças políticas. 

Os fatos demonstram que o processo participativo na Bahia regis-
trou alguns retrocessos: não houve eleição para o Conselho de Acom-
panhamento do PPA a partir do segundo PPA: como legalmente o 
prazo de vigência do primeiro CAPPA expirou em dezembro de 2011 e 
não houve nova eleição para o fórum, formalmente deixou de existir 
o acompanhamento realizado por representantes da sociedade civil. 
Também não se esboçou um novo modelo de acompanhamento para 
a sociedade.
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Outra questão é que, ao longo das plenárias, ficou claro que o 
PPA Participativo, em 2011, já não desfrutava do mesmo prestígio da 
primeira edição: além da diminuição do número de participantes, o 
evento foi pouco prestigiado pela elite política. O próprio governador 
Jaques Wagner não compareceu às plenárias e a representação insti-
tucional, quase sempre, se limitou às secretarias do Planejamento e 
de Relações Institucionais. Houve, também, redução significativa de 
representantes da sociedade civil, não apenas em termos absolutos, 
como em termos relativos, já que cresceu a proporção de participantes 
de órgãos governamentais do Estado e dos Municípios nas plenárias. 
Em 2015 essa tendência foi acentuada.

A ausência de planejamento e a falta de clareza institucional re-
forçam a constatação que o Governo do Estado recorreu ao discurso 
da participação, em parte, para estabelecer um equilíbrio político de 
forças que, inicialmente, lhe era desfavorável. Posteriormente, quan-
do as forças políticas tradicionais – prefeitos, deputados e lideranças 
políticas identificadas com o chamado “carlismo” – aproximaram-se 
do PT e passaram a compor com o governo, esse entusiasmo pela par-
ticipação refluiu.

Todos por Pernambuco

Herdeiro político do ex-governador pernambucano Miguel Arraes, 
Eduardo Campos (PSB) ascendeu ao Palácio do Campo das Princesas 
em 2006, derrotando no segundo turno Mendonça Filho (PFL), candi-
dato que tinha o apoio do ex-governador Jarbas Vasconcelos (PMDB). 
Embora tenha despertado pouca empolgação no início da campanha, 
Campos forçou a realização do segundo turno e, nele, venceu a eleição 
com relativa folga. Na ocasião, chegou com a credencial de ter ocu-
pado o Ministério de Ciência e Tecnologia no primeiro governo Lula 
(2003-2006).

A eleição representou uma reviravolta na política do estado, já que 
nos dois pleitos anteriores o próprio Vasconcelos tornara-se vencedor, 
inclusive derrotando Arraes na primeira disputa, na qual este fora 
candidato à reeleição, em 1998. Serviu, também, para demarcar com 
mais clareza o cenário político local, já que Jarbas Vasconcelos e seu 
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candidato lançaram-se à disputa identificados aos setores mais con-
servadores e Campos – que atraiu o apoio do Partido dos Trabalhado-
res no segundo turno – vinculava-se aos movimentos populares, que 
tradicionalmente se articulavam em torno da figura de Miguel Arraes.

Com base nessa correlação de forças Eduardo Campos costurou 
sua gestão apostando, já na largada, na adoção de métodos mais parti-
cipativos de planejamento. Foi essa perspectiva que orientou a realiza-
ção do 1º Ciclo dos Seminários Regionais, nas 12 regiões que integram 
o Plano Plurianual, envolvendo cerca de seis mil pessoas na discussão 
do PPA 2008-2011. Batizado como “Todos por Pernambuco”, o projeto 
utilizou dois canais de consulta: o envio dos Cadernos de Avaliação e 
Proposta (cinco mil exemplares foram encaminhados para entidades 
representativas da sociedade, com o retorno de cerca de 20% do total, 
na forma de sugestões incorporadas a um banco de dados estadual) e 
os próprios seminários regionais, com mais de 70 horas de debates e 
cerca de 600 intervenções de cidadãos (PERNAMBUCO, 2011).

O processo consultivo integra o modelo de gestão adotado pelo 
governo de Eduardo Campos e serviu como ponto de partida para a 
construção do mapa estratégico do governo. É o que se pode observar 
a seguir:

A partir daqueles encontros, que avaliavam as respostas da popula-
ção e debatiam os rumos a seguir, foi construído o Mapa da Estratégia 
do Governo de Pernambuco. Ali estava uma das bases que orientaria 
todo o funcionamento do novo Modelo de Gestão, e do próprio Go-
verno, que implementava assim o “Todos por Pernambuco – Gestão 
Democrática e Regionalizada, com Foco em Resultados”. Com a in-
tegração entre planejamento, orçamento e execução financeira, cria-
ram-se os instrumentos para monitorar e avaliar políticas públicas e 
ações de Governo, com os devidos ajustes, quando necessários (REA-
LIZAÇÕES, 2011, p. 16).

Quatro anos depois, com a reeleição de Eduardo Campos confir-
mada em outubro de 2010, o Governo de Pernambuco partiu para rea-
lizar a segunda rodada do processo consultivo, a partir de abril de 2011. 
Novamente, foram percorridas as 12 regiões empregadas como uni-
dades de planejamento do estado, com a coleta de mais proposições 
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para as ações de governo. Presente em praticamente todas as rodadas, 
o próprio governador foi responsável por presidir a segunda etapa do 
evento, assim como ocorreu nas plenárias realizadas em 2007.

Ao contrário do que aconteceu na Bahia, a segunda edição do “To-
dos por Pernambuco” contou com público mais expressivo, que pra-
ticamente dobrou em relação à primeira escuta. O balanço divulgado 
sobre o evento indicou que as plenárias reuniram 13.489 participantes 
de 3.554 entidades, entre membros da sociedade organizada e instân-
cias governamentais e não governamentais (TODOS por Pernambuco 
recebeu..., 2011).

A grande novidade é que os resultados alcançados nos primeiros 
quatro anos de gestão foram apresentados na primeira parte da ple-
nária, ressaltando-se o caráter convergente em relação àquilo que foi 
proposto pela sociedade em 2007. O objetivo maior do evento, confor-
me indicou Eduardo Campos durante entrevista, foi buscar o debate 
com a população e traduzir o programa de governo para a população 
de maneira acessível. É o que se pode observar no trecho a seguir:

“(...)O modelo do Todos por Pernambuco não é o de um fó-
rum deliberativo. Ele levanta questões buscando fazer com 
que a discussão seja coletiva, formando um debate em que 
as entidades priorizam o que é mais importante para região. 
Depois dele, como foi em 2007, nós vamos definir no PPA 
(Plano Plurianual) o que será realmente feito, de acordo com 
os principais anseios da população (...)” (BALANÇO Araripi-
na..., 2011).

Conforme a sistemática de trabalho adotada, cada encontro du-
rou um dia. Pela manhã, foram formados grupos para discutir as seis 
principais áreas temáticas – saúde, segurança, educação e cultura, de-
senvolvimento econômico e sustentabilidade, desenvolvimento social 
e infraestrutura. À tarde, os integrantes das seis salas temáticas se reu-
niram na plenária para consolidar junto ao conjunto dos participan-
tes o que foi debatido. Na sequência, os secretários responsáveis pelas 
seis salas temáticas fizeram um balanço, apontando todas as reivindi-
cações feitas durante as reuniões. Além deles, três representantes de 
cada sala, escolhidos pelos próprios participantes, também tiveram 
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o microfone aberto para suas observações (BALANÇO Petrolina..., 
2011).

Também foi utilizado como alternativa no processo consultivo o 
Caderno de Propostas, que foi distribuído junto aos mais diversos seg-
mentos da sociedade e que também foi disponibilizado no portal da 
transparência do governo pernambucano e no site www.todosporpe.
com.br. Com conteúdo avaliativo e propositivo, o objetivo do caderno 
foi recolher uma contribuição qualificada para a formulação do plane-
jamento estadual. (TODOS por Pernambuco chega..., 2011).

O governador Eduardo Campos afirmou que que todos os compro-
missos assumidos pelo governo no primeiro seminário foram cumpri-
dos. (GOIANA registra..., 2011). Com relação à gestão do plano, foi ins-
tituído um processo de monitoramento com reuniões periódicas, sob 
a presidência do próprio governador, com apresentação do desempe-
nho das secretarias. Como elemento voltado para reforçar a execução 
do plano e viabilizar o monitoramento, o PPA 2008-2011 contou com 
um volume que apresentava os programas destinados a cada região, 
permitindo que a sociedade auxiliasse o Governo a monitorar as ações 
voltadas para seu território (PERNAMBUCO, 2011, p. 16-17).

O governo pernambucano também indica que foram assegurados 
espaços institucionais para o fortalecimento do diálogo com a socie-
dade. Um dos canais criados foi o Conselho Estadual de Desenvol-
vimento Econômico e Social (CEDES), composto por representantes 
dos trabalhadores, empresários, intelectuais e da sociedade civil (RE-
ALIZAÇÕES, 2011). Diferentemente da experiência adotada na Bahia, 
esse conselho não tem a função exclusiva de acompanhar a execução 
do PPA e também não foi escolhido pelo voto dos participantes das 
plenárias, mas por indicação do próprio governo. A experiência do 
“Todos por Pernambuco” resultou, inclusive, numa premiação conce-
dida pela ONU em 2012 (ONU premia..., 2012).

O sucessor e afilhado político de Eduardo Campos, Paulo Câma-
ra, replicou em 2015 a experiência do “Todos por Pernambuco” sem 
mudanças substanciais. A novidade foi o crescimento no número de 
participantes – 17,8 mil – e no número de contribuições, que alcançou 
16,7 mil. A presença significativa de lideranças políticas – incluindo o 
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governador, manteve-se, a exemplo das edições anteriores (TODOS 
POR Pernambuco..., 2015).

Em linhas gerais, dois elementos chamam a atenção com relação à 
experiência pernambucana. O primeiro deles é que o Todos por Per-
nambuco se resumiu a uma consulta pontual, efetuada no início da 
gestão e que, posteriormente, não resultou em uma efetiva prestação 
de contas à sociedade. Somente no início do segundo mandato de 
Eduardo Campos, quando o governo voltou para efetuar nova consul-
ta, desta vez para o PPA 2012-2015, é que houve prestação de contas, 
efetuada pelo próprio governador.

Outro aspecto a se ressaltar é que o governo não estruturou um 
processo de participação social que envolvesse também o acompanha-
mento da execução do PPA. Essa função, inclusive, não foi prevista no 
modelo, cabendo ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial articular o diálogo entre sociedade e Estado, sem o foco necessário 
no acompanhamento do plano.

Dadas as características do processo consultivo, pode-se deduzir 
que o evento teve um caráter mais gerencial que propriamente polí-
tico, de fortalecimento da participação social. Com a realização das 
plenárias, o governo buscava legitimar um conjunto de ações pre-
viamente desenhadas. Uma evidência é que, na fase de prestação de 
contas, fez-se uma exposição apenas sobre o que havia sido realizado, 
ignorando-se as demais reivindicações apresentadas. 

PPA participativo do Ceará

A exemplo do que ocorreu na Bahia e em Pernambuco, as eleições 
de 2006 para o Governo do Ceará foram marcadas pela ascensão de 
um novo grupo político ao poder no estado. Naquelas eleições, Cid 
Gomes (PSB), irmão do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, su-
perou o candidato Lúcio Alcântara (PSDB), pondo fim aos 20 anos do 
grupo liderado pelo então senador Tasso Jereissati.

É necessário ressaltar, porém, que a ruptura aconteceu dentro 
de certos limites: Tasso Jereissati já havia se desentendido com o 
candidato do partido mesmo antes da campanha, o que sinalizava 
para uma fissura no grupo tucano; e a candidatura de Cid Gomes, 



Participação social e plano plurianual: uma análise comparada das experiências da Bahia, Ceará e Pernambuco
André Silva Pomponet

87

em alguma medida, resultou do apoio de Ciro Gomes, que fora 
governador com o apoio do próprio Jereissati (PARA analistas..., 
2006). No entanto, no pós-eleição, Cid Gomes acabou inclinando-se 
para o grupo político que o apoiara no pleito, o que incluía o PT e o 
PMDB, aliados da legenda no âmbito nacional.

Ao longo da campanha ficou clara a adesão de Cid Gomes ao dis-
curso da gestão empresarial que pautou a hegemonia tucana e que re-
futava a política tradicional do “beija-mão” (PARA analistas..., 2006). 
Logo no início de sua gestão, porém, o novo governador preferiu a es-
tratégia de aproximação com os movimentos sociais, adotando o PPA 
Participativo como um dos instrumentos de construção de políticas 
públicas no seu mandato.

O primeiro PPA Participativo, realizado em 2007, foi estruturado 
em quatro etapas, que envolveram a sensibilização dos atores sociais; 
a escuta à sociedade sobre problemas e potenciais; a definição de prio-
ridades entre as proposições apresentadas; e o delineamento de um 
sistema de gestão participativa, com sugestões apresentadas pela pró-
pria sociedade (CEARÁ, 2007).

Na primeira fase, houve a eleição de delegados por municípios com 
base em critérios de proporcionalidade; após a seleção desses delega-
dos, houve 13 plenárias macrorregionais que discutiram os problemas 
e apresentaram propostas, entre maio e junho de 2007; na sequência, 
ocorreu o processo de priorização das proposições apresentadas na 
etapa anterior e, por fim, a quarta etapa buscou, em nível estadual, a 
construção de uma estratégia de participação da sociedade (CEARÁ, 
2007). Nessas etapas também foram indicados delegados.

Embora o objetivo fosse reunir representantes da sociedade civil, 
40% das vagas de delegado estavam reservadas para representantes 
de poderes públicos; outros 40% foram disponibilizados para repre-
sentantes da população e movimentos sociais e os 20% restantes fo-
ram reservados para o segmento empresarial (CEARÁ, 2007). Nas três 
etapas após a eleição dos delegados participaram, respectivamente, 
1.880, 928 e 264 delegados de todo o Ceará.

Em 2009, no segundo ano de vigência do PPA, o governo promo-
veu novo processo consultivo nas 14 macrorregiões cearenses, incor-



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

88

porando sugestões que, posteriormente, foram encaminhadas para 
apreciação pela Assembleia Legislativa. O argumento apresentado 
pelo governador foi a necessidade de revisão do plano e de suas metas, 
o que aconteceu em oficina realizada em Fortaleza, após as reuniões 
nas macrorregiões (CID Gomes defende..., 2009).

Reeleito para mais um mandato em 2010, Cid Gomes deu continui-
dade ao processo de escuta social inaugurado na sua primeira gestão. 
As etapas em que desdobraram o PPA Participativo cearense são indi-
cadas em documento oficial:

A gestão participativa e regionalizada do PPA 2012-2015 com-
preende ainda a consolidação do plano em setembro/2011, a 
sua aprovação junto à Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará, a validação das propostas durante o V Fórum Estadu-
al a ser realizado em novembro/2011, bem como durante o 
processo de monitoramento e avaliação a ser concretizado 
a cada ano para fins de controle social, garantindo, maior 
transparência à aplicação dos recursos públicos (GOVERNO 
inicia..., 2011).

O conjunto de documentos que foi sendo construído ao longo dos 
primeiros quatro anos de governo também contribuíram para a reali-
zação do PPA Participativo em 2011. Entre os documentos menciona-
dos e que, segundo o governo, foram elaborados coletivamente estão:

Diretrizes para o Plano de Governo – DPG; a Carta dos Mu-
nicípios Cearenses (Associação dos Municípios e Prefeitos do 
Estado do Ceará – APRECE), o Plano Territorial de Desenvol-
vimento Rural e Sustentável – PTDRS e o Relatório do IV Fó-
rum Estadual do PPA Participativo e Regionalizado/2010. Os 
encontros estão estruturados para definição de prioridades 
setoriais e de compromissos regionais apresentando-se como 
um diferencial proposto diante dos novos desafios postos ao 
Governo do Estado (GOVERNO inicia..., 2011).

Além de promover a consulta, o governo cearense manifestou a in-
tenção de viabilizar o acompanhamento da execução do plano pluria-
nual em parceria com a sociedade, assim como aconteceu na vigência 
do PPA 2008-2011:
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Cumpre destacar, ainda, como mecanismo de monitoramen-
to do Plano, a realização dos fóruns do PPA Participativo, 
que funcionam como instâncias de controle da sociedade, 
constituídos de representantes de todas as regiões do Esta-
do, abrangendo entidades e organizações de caráter estadual, 
regional e temático, representantes dos movimentos sociais, 
do setor empresarial e, ainda, de universidades e instituições 
de pesquisa científica e tecnológica (CEARÁ, 2011).

As plenárias do PPA Participativo aconteceram nas 18 macrorregi-
ões empregadas como unidades de planejamento pelo governo cearen-
se, abrangendo 184 municípios. Além da realização da escuta social, 
o governador promoveu encontros com prefeitos das macrorregiões 
que realizaram o evento, que contou também com outras atividades, 
como o Governo Itinerante no município de Aracati e audiência so-
bre Saneamento Básico na Câmara Municipal de Barbalha (SEPLAG 
leva..., 2011).

O processo se desdobrou na realização de reuniões com o obje-
tivo de apresentar à sociedade as propostas que foram incorporadas 
ao Plano Plurianual 2012-2015. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 
Fortaleza, em meados de 2012, quando o vice-governador compareceu 
a uma reunião com representantes da sociedade civil da Região Me-
tropolitana de Fortaleza, com o propósito de apresentar as proposi-
ções incorporadas (ENCONTRO em Fortaleza..., 2012). Iniciativas do 
gênero aconteceram também em Quixadá e Morada Nova (ENCON-
TRO EM Quixadá..., 2012).

Em 2015, a principal mudança foi a ampliação no número de re-
giões administrativas, que passou de oito para 14. Apesar de apoiado 
pelo governador reeleito Cid Gomes, Camilo Santana (PT) anunciou 
mudanças no modelo de escuta e de formatação das políticas oriun-
das do diálogo com a sociedade. Nas oficinas, chamou a atenção o bai-
xo quórum de representantes dos municípios (CARIRÉ sedia..., 2015).

O principal problema observável na experiência do PPA Partici-
pativo no Ceará foi a elevada proporção de representantes do poder 
público num processo de escuta que, em tese, deveria privilegiar a 
participação da sociedade. Além dos óbvios vieses na captação das de-
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mandas da sociedade, há a evidente perda no dinamismo dos debates 
quando percentual expressivo do fórum congrega agentes políticos.

Outra questão delicada é o filtro inicial colocado para a partici-
pação social: em plenárias realizadas nos municípios, os delegados 
eleitos é que teriam a legitimidade de apresentar propostas e discutir 
problemas nas plenárias organizadas pelo Governo do Ceará. Embora 
subsista o argumento da maior representatividade dos delegados e até 
mesmo o conteúdo mais qualificado dos debates, não restam dúvidas 
que a participação na experiência cearense é precedida de um filtro 
que limita a participação social. 

Considerações

Na dimensão política, as eleições de 2006 representaram para a 
Bahia, Pernambuco e Ceará uma ruptura com os padrões tradicionais 
de gestão vigentes no Nordeste até o início do século XXI. Os três go-
vernadores – Jaques Wagner, Eduardo Campos e Cid Gomes – eleitos 
por partidos políticos situados mais à esquerda do espectro eleitoral, 
assumiram seus governos prometendo inovações na forma de elabo-
ração das políticas públicas, promovendo maior participação social.

Reeleitos em 2010, os três governadores modelaram os processos 
participativos com algumas características comuns: uma delas é a ênfa-
se no processo de escuta, com menor relevância atribuída ao acompa-
nhamento das realizações governamentais; também existe uma repre-
sentação exagerada de atores políticos e integrantes do poder público, 
em espaços cujo protagonismo deveria ser da sociedade civil, como na 
Bahia e no Ceará; e, como aspecto positivo, em Pernambuco e no Ceará 
devem ser ressaltadas as presenças de integrantes do primeiro escalão 
do governo, incluindo os próprios governadores nas plenárias.

Nas três experiências analisadas, é possível observar o caráter ainda 
incipiente da institucionalização da participação: na Bahia, por exem-
plo, o modelo adotado no período 2008-2011 foi abandonado para o 
quadriênio seguinte; em Pernambuco, a retomada do processo via 
relação Estado-Sociedade só aconteceu na escuta para o PPA 2012-
2015 e no Ceará, onde houve maior clareza no desenho do processo, 
verificou-se a presença exagerada de atores institucionais.
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Nota-se, de imediato, a distância entre o discurso e a prática: nos 
casos do Ceará e Pernambuco, por exemplo, a sociedade só foi mobili-
zada no processo de escuta. No caso baiano, a tentativa de promover o 
acompanhamento da execução em parceria com a sociedade foi aban-
donada a partir de 2011.
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Uma visão panorâmica dos principais resultados nos 
10 anos da política de desenvolvimento territorial na 

Bahia1

Wilson José Vasconcelos Dias

Introdução

Avaliar resultados da política de desenvolvimento territorial é uma 
tarefa complexa se forem perseguidos indicadores de ganhos efetivos 
para a população local sem observar as influências externas não con-
troladas e o tempo de maturação das ações e, ao mesmo tempo, sim-
ples, se bem examinada nas suas características intrínsecas, próprias da 
abordagem territorial, que são pilares indispensáveis para o alcance dos 
indicadores de mudanças na realidade econômica e social do Território. 

O propósito deste Artigo é identificar e apurar como alguns aspec-
tos da abordagem territorial serviram para embasar a consolidação 
dos Territórios de Identidade no Estado da Bahia enquanto espaço 
de mudança social e econômica, sem necessariamente adentrar nas 
nuances que permitiriam, com outros métodos e noutro tempo, me-
dir resultados que demonstrem alterações mais significativas nos pa-
drões de vida as pessoas e do meio ambiente local. 

A opção, neste caso, foi o de adotar os mesmos parâmetros esta-
belecidos pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento Territorial 
(SDT) do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
para avaliar o desempenho da política de apoio aos Territórios no Bra-

1 Artigo baseado no Capítulo II da Dissertação “Territórios de Identidade e Política 
Públicas na Bahia: gênese, resultados, reflexões e desafios” a ser submetida à Ban-
ca de Avaliação do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Gradua-
ção em Planejamento Territorial da Universidade Estadual de Feira de Santana
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sil, em 4 grandes áreas de resultados, quais sejam: i) o fortalecimento 
da gestão social; ii) a ampliação das redes sociais de cooperação; iii) as 
bases para a dinamização econômica; e iiii) a articulação e integração 
de políticas públicas. 

Essas mesmas áreas de resultados serão aqui tomadas para “con-
tabilizar” os principais resultados na Bahia, de 2003, quando foram 
iniciadas as ações, até 2015, quando foi elaborado o terceiro PPA Parti-
cipativo (PPA-P 2016/2019) com a participação dos representantes dos 
Territórios de Identidade. 

Importante, contudo, antes de relacionar os resultados, cabe cla-
rificar a compreensão de cada uma dessas áreas de resultados a se-
rem analisadas, tomando por base o que defendia a SDT, mas indo um 
pouco adiante numa formulação mais abrangente, conforme se segue:

i) Fortalecimento da participação e gestão social: ampliação da 
participação da população do Território em espaços de dis-
cussão em busca de uma institucionalização (ainda que infor-
mal) de representação dos interesses locais que se vinculem 
ao planejamento e ao monitoramento de ações promotoras 
do desenvolvimento territorial, tais como fóruns, plenárias, 
conselhos, comitês, conferências, entre outras, com capaci-
dade deliberativa, normativa e gerencial, que possam expri-
mir a capacidade de gestão social do Território, incluindo a 
construção participativa de planos, programas e projetos;

ii) Ampliação das redes sociais de cooperação: mobilização de 
um número significativo de agentes, organizações e comu-
nidades de modo que possam estar a serviço das ações terri-
toriais para além das habilidades anteriormente instaladas. 
Trata-se do crescimento do capital social dos Territórios, seja 
pela constituição de novas instituições de cooperação, seja 
pela desobstrução de conflitos internos ou ainda pelo des-
pertar de agentes ou instituições detentoras de determinadas 
potencialidades que poderiam contribuir com o desenvolvi-
mento do Território, mas que estavam latentes; 

iii) Dinamização econômica: melhoria da qualidade e da agrega-
ção de valor dos produtos e serviços dos Territórios, com insta-



Uma visão panorâmica dos principais resultados nos 10 anos da política de desenvolvimento territorial na Bahia
Wilson José Vasconcelos Dias

97

lação de instrumentos geradores do crescimento da produção 
e da produtividade a partir de investimentos em tecnologia, 
industrialização e eficiência no comércio. Deve refletir tam-
bém a inclusão produtiva de segmentos sociais anteriormen-
te invisíveis ao mercado, assim como a possibilidade de gerar 
emprego e renda para a população do Território. O fortaleci-
mento de cadeias e sistemas produtivos estão entre os princi-
pais resultados a serem apurados nessa área de resultado;

iv) Articulação e integração de políticas públicas: capacidade do 
Território em atrair um número maior e com valores mais ex-
pressivos de programas e projetos públicos, juntando órgãos 
e instituições públicas em torno de arranjos institucionais 
intercolaborativos, dividindo e compartilhando responsabi-
lidades que potencialmente se transformem em laços de co-
operação a favor do Território. 

Parte-se assim, do pressuposto que a abordagem territorial, ao fi-
nal, intenta a chegada mais uniforme das políticas públicas que pos-
sam se transformar em resultados que elevem a qualidade de vida da 
população e a sustentabilidade ambiental a partir das boas experiên-
cias que vão sendo desenvolvidas e se acumulando. Daí a necessidade 
de se registrar e disseminar o que se convencionou chamar de “boas 
práticas em desenvolvimento territorial”. Essas boas práticas, uma vez 
sistematizadas, podem ser postas a um processo de reprodução, apri-
morando-as e adequando-as para ganhar escala no Território. 

Resultados com a participação e gestão social

Do ponto de vista da participação social dos Territórios de Identida-
de da Bahia, os melhores resultados que se pode apurar estão relacio-
nados à elaboração dos 3 Planos Plurianuais Participativos (2008/2011, 
2012/2015 e 2016/2019) e das Conferências temáticas ou setoriais. Do 
ponto de vista da gestão social, merecem destaque a constituição e o 
funcionamento dos colegiados territoriais e seus comitês de governan-
ça, e a elaboração dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentá-
vel (PTDS) e seus instrumentos preparatórios e derivados (Diagnóstico, 
Estudos de Potencialidades Econômicas, Plano de ATER, etc.). 
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O processo de elaboração dos Planos Plurianuais Participativos 
(PPA P) envolveram nas suas 3 (três) edições nos períodos de maio 
a junho de 2007, maio a julho de 2011 e abril a maio de 2015, mais de 
20 mil pessoas dos 27 Territórios de Identidade com a realização de 
69 plenárias que redundou na formulação de 12.367 propostas da po-
pulação para compor o orçamento público estadual em benefício dos 
Territórios, conforme está discriminado no quadro que se segue:

Quadro 01 – Participação social nas plenárias do PPA P na Bahia e Propostas 
formuladas a partir dos Territórios de Identidade

PPA P Período de 
elaboração

No de plenárias 
realizadas

Número de  
participantes

No de propostas 
formuladas

2008/2011 Maio a junho/2007 15 12.120 8.000
2012/2015 Maio a julho/2011 27 6.042 3.287
2016/2019 Abril a Maio/2015 27 2.298 1.080
 Total /////////////////// 69 20.460 12.367

Fonte: SEPLAN. Elaboração do autor 

Embora possa se contabilizar como de excelente resultado, o nú-
mero de plenárias, de participantes e de propostas para a afirmação 
dos Territórios enquanto espaço de consulta e planejamento das ações 
públicas do governo estadual, as etapas seguintes de acompanhamen-
to e monitoramento dos Planos Plurianuais, deixaram muito a desejar.

No caso do primeiro PPA P, previu-se a constituição e a atuação de 
um Conselho de Acompanhamento do PPA, o CAPPA, formado por 
2 representantes por Território. O referido Conselho foi oficialmente 
constituído pelo Decreto 10.571/2007, mas embora tenha havido algu-
mas reuniões e até uma atividade de formação, a atuação desse Conse-
lho não logrou resultado para os Territórios em função do restrito re-
lacionamento desses com os Colegiados Territoriais. Para suprir esta 
deficiência no acompanhamento, no período de abril a junho de 2011, 
foram realizadas atividades de apresentação do governo denominadas 
“Diálogos Territoriais”, pelas quais foi possível o governo fazer uma 
devolutiva em 15 Territórios do cumprimento das propostas formula-
das nas plenárias do PPA-P e priorizadas para o acompanhamento dos 
Colegiados Territoriais.

Para o segundo PPA 2012/2015, já não foi mais previsto a manuten-
ção do CAPPA como no anterior, ainda que a Coordenação Estadual 
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dos Territórios (CET)2 e os Colegiados tivessem insistido com o Gover-
no para a renovação deste colegiado. Como no primeiro caso, a fase de 
elaboração participativa do PPA foi muito rica e fortaleceu o Territó-
rio, mas como também no primeiro caso, o acompanhamento dos re-
sultados das propostas foi limitado, muito embora tenha se evoluído 
com a seleção, por Território, de 20 propostas tidas como estratégicas 
ao desenvolvimento local.

A novidade na elaboração participativa do PPA 2016/2019, ocorrido 
no período de abril a maio de 2015, foi o resgate do Plano de Governo 
Participativo (PGP) do então candidato, atual governador Rui Costa, 
também elaborado com a consulta social aos Territórios. 

Ainda retratando aspectos da participação social nos Territórios 
de Identidade,, depois do primeiro PPA P em 2007, onde todas as Se-
cretarias do Governo do Estado estavam coletivamente presentes, al-
gumas delas voltaram aos Territórios para a realização de conferências 
temáticas, como foram os casos das Conferências Territoriais de Cul-
tura, Direitos Humanos, Juventude, Comunicação, Educação, Saúde, 
Desenvolvimento Rural, Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 
Mulheres e Economia Solidária. 

Nos Territórios, os órgãos públicos estaduais encontram ambiente 
organizado e mobilizado, participantes de eventos facilmente identi-
ficados por categoria ou setor e até informações sobre locais e fornece-
dores de serviços de alimentação, hospedagem, som, todos os demais 
itens necessários para a realização de atividades que envolvessem um 
bloco de municípios. 

Por conta deste ambiente profícuo, uma recente apuração da Se-
cretaria do Planejamento do Estado, deu conta que foram realizadas 
no período 2003 a 2015, 293 (duzentos e noventa e três) conferências 
temáticas nos Territórios de Identidade da Bahia, conforme pode ser 
visualizado na tabela a seguir:

2 Organização informal dos representantes dos 27 Territórios de Identidade da 
Bahia, instituída desde 2004 quando as primeiras ações começaram a ser desen-
volvidas pela SDT/MDA.
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Tabela 01 – Ocorrência de Conferências Temáticas por Território de 
Identidade da Bahia no período de 2003 a 2015 

Nº Território de Identidade
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1  IRECÊ 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1

2  VELHO CHICO 1 1 1 1 2 1 1 2

3  CHAPADA DIAMANTINA 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

4  SISAL 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 3

5  LITORAL SUL 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2

6  BAIXO SUL 1 2 1 1 1

7  EXTREMO SUL 1 1

8  MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA 1 1 1 1

9  VALE DO JIQUIRIÇÁ 1 1 2 1 1 1

10  SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 1 1 1 1 1 2 3 1 2

11  BACIA DO RIO GRANDE 2 1 1 1 2 1 2 1

12  BACIA DO PARAMIRIM 1 1 1 1

13  SERTÃO PRODUTIVO 1 1 1 1 1 2 1 1 1

14  PIEMONTE DO PARAGUAÇU 1 1 1

15  BACIA DO JACUÍPE 2 1 4 1 1 4 4 4 4 1 3

16  PIEMONTE DA DIAMANTINA 1 1 1 2 1 1 1

17  SEMI – ÁRIDO NORDESTE II 1 1 1 1 2 1 2 1 3

18  LITORAL NORTE 1 2 1 1 2 3 2 3 2

19  PORTAL DO SERTÃO 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2

20  SUDOESTE 1 2 1 1 2 3 2 3 1

21  RECÔNCAVO 3 1 3 2 3 1

22  MEDIO RIO DAS CONTAS 3 2 2 2 5 1 3 1

23  BACIA DO RIO CORRENTE 1 1 1 1 1 1

24  ITAPARICA 1 1 1 1 2 2

25  PIEMONTE N. DO ITAPICURU 2 1 2 1 2 3 2 1

26  METROPOLITANO SALVADOR 1 1 1

27  COSTA DO DESCOBRIMENTO 1 1 1

TOTAL BAHIA 12 08 31 15 13 27 44 51 34 28 30

Fonte: CAR/FLEM. Sistematização do Autor
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Nestas Conferências Territoriais, em praticamente todas, foram 
retiradas propostas e eleitos/as os/as delegados/as para as Conferên-
cias Estaduais, e, dessas, da mesma forma, como é próprio das Con-
ferências, foram priorizadas e ajustadas as propostas e eleitos/as os/
as delegados/as para as Conferências Nacionais, levando assim, as 
contribuições do Estado para a qualificação das políticas públicas da 
União. 

Para além da participação social, os Territórios de Identidade da 
Bahia, em relação aos do Brasil que também foram estimulados pela 
SDT/MDA, foram os que mais avançaram em termos de governança 
territorial. No Estado, a maioria os 27 Territórios têm Órgãos Cole-
giados constituídos seguindo a Resolução 52 do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Rural e de Apoio à Agricultura Familiar (CON-
DRAF) que prevê a composição dessas institucionalidades com crité-
rios de pluralidade, representatividade e diversidade de representan-
tes.

Por representatividade, como posto pelo CONDRAF, entende-
se que a base das organizações sociais esteja representada por essas 
entidades nos colegiados seguindo a densidade da representação no 
Território. Por diversidade, entende-se a participação dos diferentes 
atores sociais que atuam no processo de desenvolvimento sustentá-
vel, sejam jovens, mulheres, quilombolas, agricultores familiares li-
gados a diferentes comunidades e/ou arranjos produtivos, pequenos 
empreendedores, associações comerciais, etc. Quanto à pluralidade, 
pressupõe-se que as diferentes organizações (associações, sindicatos, 
organizações comerciais, cooperativas, etc.) estejam representadas, 
assim como os defensores de todas as concepções de desenvolvimento 
sustentável existentes no Território (CONDRAF, 2005). 

Em todos os 27 Territórios de Identidade de Bahia foram formados 
os Colegiados Territoriais com um total de 1.439 (hum mil, quatro-
centos e trinta e nove) instituições integrantes, sendo 855 (oitocentos 
e cinquenta e cinco) da sociedade civil e 584 (quinhentos e oitenta e 
quatro) do poder públicas das 3 (três) esferas de governo, o que de-
monstra a expressividade de participação dos agentes públicos e pri-
vados nestas instâncias. 
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Um levantamento feito pela Fundação Luis Eduardo Magalhães 
(FLEM), sob a encomenda da Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional (CAR), empresa pública da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR), em setembro de 2015, apontou variação de 12 (doze) a 121 
(cento e vinte e uma) instituições nos Colegiados dos Territórios do 
Estado, como mostra o quadro a seguir:

Tabela 02 – Número de Instituições da Sociedade Civil e de Órgãos Públicos 
que integram os Colegiados Territoriais da Bahia.

Nº Território de Identidade

Número de Instituições  
nos Colegiados Territoriais

Sociedade  
Civil

Poder  
Público Total

1  IRECÊ 39 39 78
2  VELHO CHICO 28 40 68
3  CHAPADA DIAMANTINA 53 47 100
4  SISAL 16 24 40
5  LITORAL SUL 34 35 69
6  BAIXO SUL 59 58 97
7  EXTREMO SUL 08 04 12
8  MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA 14 15 29
9  VALE DO JIQUIRIÇÁ 29 26 55
10  SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 30 20 50
11  BACIA DO RIO GRANDE 14 13 27
12  BACIA DO PARAMIRIM 28 12 40
13  SERTÃO PRODUTIVO 59 35 84
14  PIEMONTE DO PARAGUAÇU 06 09 15
15  BACIA DO JACUÍPE 35 23 58
16  PIEMONTE DA DIAMANTINA 05 07 12
17  SEMIÁRIDO NORDESTE II 37 27 64
18  LITORAL NORTE 80 41 121
19  PORTAL DO SERTÃO 63 19 82
20  SUDOESTE 56 23 79
21  RECÔNCAVO 25 19 44
22  MEDIO RIO DAS CONTAS 22 20 42
23  BACIA DO RIO CORRENTE 10 41 51
24  ITAPARICA 09 11 20
25  PIEMONTE N. DO ITAPICURU 18 18 36
26  METROPOLITANO SALVADOR 39 11 50
27 COSTA DO DESCOBRIMENTO 12 25 37
TOTAL BAHIA 855 584 1.439

Fonte: CAR/FLEM (2015). Elaboração do Autor
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De um modo geral, os Colegiados Territoriais, na sua função de 
fazer a gestão social no Território, seguindo a orientação da SDT, tem 
desempenhado os seguintes papéis:

–  Promover a gestão participativa e o controle social das políti-
cas de desenvolvimento rural sustentável e o fortalecimento da 
agricultura familiar;

–  Elaborar, implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar o Pla-
no Territorial de Desenvolvimento Sustentável (PTDS); 

– Promover a implementação e integração de políticas públicas 
municipal, estadual e federal;

–  Apoiar e garantir a implementação e gestão dos projetos espe-
cíficos a serem implantados;

–  Estimular, apoiar, monitorar a implementação e gestão dos 
Planos Municipais de Desenvolvimento Sustentável;

–  Construir, e propor soluções para a dinamização cultural, so-
cial e econômica do Território; 

–  Garantir a realização das reuniões, oficinas, encontros, semi-
nários e outros, visando ampliar e consolidar a participação da 
população rural nas decisões do Território;

–  Promover a divulgação interna e externa das potencialidades, 
demandas e ações desenvolvidas no território; 

–  Estabelecer parcerias para a implementação de estudos e pes-
quisas destinados a identificação das potencialidades e vulne-
rabilidades socioeconômicas e ambientais e propor estratégias 
e ações compatíveis com o espaço territorial;

–  Articular e apoiar os arranjos institucionais de âmbito territo-
rial que se responsabilizarão pela elaboração, implantação e 
operacionalização dos projetos específicos; 

–  Articular, apoiar e participar no âmbito territorial, ações que 
visem a redução das desigualdades resultantes das questões de 
gênero, raça, etnia, faixa etária e grupos de minoria no espaço 
do Território.
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Tratando ainda da gestão social nos Territórios de Identidade 
da Bahia a partir dos seus respectivos Órgãos Colegiados, a grande 
maioria dentre os 27 estabelecidos, avançaram no seu regramento de 
funcionamento e criaram um Regimento Interno, cuja matriz foi re-
comendada pela Coordenação Estadual de Territórios (CET) a partir 
de um documento propositivo da Secretaria Nacional de Desenvolvi-
mento Territorial; outros criaram Câmaras, Núcleos, Comitês, Fóruns, 
e até, em alguns casos, foram constituídas personalidade jurídicas no 
formato de Associação. 

A discussão entre formalizar ou não formalizar os Colegiados Ter-
ritoriais não está vencida. Ao contrário, está sendo refletida e amadu-
recida, mas também já começa a ser experimentada. Há aqueles que já 
optaram pela não formalização e definiram que o Regimento Interno, 
de certa forma, “institucionalizaria” a gestão social do Território.

A convicção corrente, contudo, é que os Colegiados Territoriais fo-
ram criados para se firmar como uma instância política, que atua em 
busca de soluções compartilhadas para o desenvolvimento do Terri-
tório. O fato concreto é que esses Colegiados e suas instâncias deram 
vida aos Territórios. Na tabela a seguir está explicitado, por Território 
de Identidade, quais instâncias foram criadas nos últimos anos que 
ajudaram no processo de gestão social no Estado. 
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Tabela 03 – Territórios de Identidade da Bahia e seus instrumentos de 
gestão social

Nº Território de Identidade
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1  IRECÊ X X X X X X

2  VELHO CHICO X X X X X X

3  CHAPADA DIAMANTINA X X X X X X X

4  SISAL X X X X X X X X

5  LITORAL SUL X X X X X

6  BAIXO SUL X X X X X

7  EXTREMO SUL X

8  MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA X X

9  VALE DO JIQUIRIÇÁ X X X

10  SERTÃO DO SÃO FRANCISCO X X X X X X

11  BACIA DO RIO GRANDE X X X

12  BACIA DO PARAMIRIM X

13  SERTÃO PRODUTIVO X X X

14  PIEMONTE DO PARAGUAÇU X

15  BACIA DO JACUÍPE X X X X X X

16  PIEMONTE DA DIAMANTINA X X X X

17  SEMI – ÁRIDO NORDESTE II X X X X

18  LITORAL NORTE X X X X X X

19  PORTAL DO SERTÃO X X X X X

20  SUDOESTE X X X

21  RECÔNCAVO X X

22  MEDIO RIO DAS CONTAS X X X X X X

23  BACIA DO RIO CORRENTE X X X X X

24  ITAPARICA X X

25  PIEMONTE N. DO ITAPICURU X X X

26  METROPOLITANO SALVADOR X

27  COSTA DO DESCOBRIMENTO X

TOTAL BAHIA 22 15 17 02 11 12 21 05

Fonte: FLEM/CAR (2015). Elaboração do autor



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

106

Nota-se que apenas 5 dos 27 Territórios, não possuem uma Coor-
denação Central, fazendo opção pela gestão através das plenárias e 
que desses 22 que instituíram um Núcleo Gestor, 21 implantaram um 
Regimento Interno (80% do total), o que demonstra um elevado grau 
de organicidade dessa instâncias.

O que não se avançou muito nos Territórios, conforme demonstra 
a tabela acima, foi a criação de Fóruns de Secretários Municipais das 
mais variadas temáticas. Apenas 05 Territórios criaram Fóruns, contra 
uma expectativa da CET de organizar este tipo de institucionalidade 
em todos os Territórios de algumas áreas importantes como Educa-
ção, Saúde e Agricultura. 

A Tabela também revela que há disparidades entre Territórios que 
se mostram mais estruturados ao implantarem quase todos os ins-
trumentos que indicam uma gestão social mais efetiva e Territórios 
que praticamente não implantaram nenhum desses instrumentos, 
demonstrando neste último caso, terem alto grau de instabilidade 
institucional e risco de insolvência, em detrimento dos primeiros que 
demonstram maior nível de consolidação e amadurecimento institu-
cional. 

Outro quesito que merece destaque na Tabela é a quantidade de 
Territórios que elaborou seu Plano de Desenvolvimento Sustentável. 
Por enquanto, apenas 40% já possuem um Plano balizador do desen-
volvimento que pode ser traduzido no esforço e na mobilização local 
para a construção deste instrumento que, via de regra, demandou uma 
sequência de atividades preparatórias que incluem plenárias, grupos 
de trabalho, núcleos de discussão temáticos, diagnósticos, estudos, 
entre muitos outros, que atestam um padrão de gestão social qualifi-
cado no Território. 

Resultados na ampliação das redes sociais de cooperação

Não há ainda registros sistematizados de novas instituições cria-
das por influência direta dos Territórios de Identidade para além das 
vinculadas aos próprios Colegiados Territoriais – a imensa maioria in-
formal – tais como os Núcleos Técnicos, as Câmaras Temáticas e os 
Fóruns de Secretários Municipais, todas essas já apresentadas no item 
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anterior como integrantes de resultados que indicam fortalecimento 
da gestão social no Território. 

Sabe-se, porém, que pelo menos 18 organizações produtivas for-
mais da agricultura familiar, entre associações e cooperativas, surgi-
ram nos últimos 10 anos na Bahia com as palavras “Território” ou “Ter-
ritorial” compondo a razão social desses empreendimentos, o que de 
per si, pode-se concluir que essas instituições, na sua maioria, emergi-
ram das ações empreendidas pelos Colegiados Territoriais. 

Não restam dúvidas, contudo, que os Consórcios Públicos Inter-
municipais foram as instituições formais criadas na Bahia por influ-
ência direta dos Colegiados Territoriais que mais se destacaram no 
cenário recente, e por isso, essas instituições serão o foco dessa aná-
lise, pelo impacto que trouxe aos Territórios baianos em termos de 
ampliação da capacidade institucional para implantar novas e impor-
tantes ações.

Os Consórcios Públicos começaram a surgir na Bahia em 2008 com 
o agrupamento de algumas Prefeituras que tinham como elemento 
motivador a previsão de implantação de aterros sanitários e outras 
obras públicas de abrangência intermunicipal, estimulados pela Se-
cretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). 

O diferencial na Bahia foi que, a partir da política pública de de-
senvolvimento territorial, os Colegiados Territoriais começaram a se 
apropriar da legislação e constituir tais instituições públicas conju-
gadas aos Territórios. Apesar dos Consórcios serem formados exclu-
sivamente por entes públicos, o que estava na mira dos Agentes nos 
Territórios era que esses Consórcios tivessem a mesma jurisdição ou 
composição de municípios dos Territórios de Identidade. 

Como planejado pelo governo federal, um dos objetivos dos Con-
sórcios Públicos, era o de viabilizar a gestão pública nos espaços me-
tropolitanos, em que a solução de problemas comuns só poderia se dar 
por meio de políticas e ações conjuntas. O Consórcio também permi-
tiria que pequenos municípios agissem em parceria e, com o ganho de 
escala, melhorassem a capacidade técnica, gerencial e financeira das 
Prefeituras. Também seria possível, como concebido, fazer alianças 
em regiões de interesse comum, como Bacias Hidrográficas ou Polos 



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

108

Regionais de Desenvolvimento, melhorando a prestação de serviços 
públicos para a população.

Os Consórcios Públicos, como normatizado pela Lei Federal 11.107 
de 06/04/2005, podem ser constituídos entre todas as esferas de go-
verno (Municípios-Municípios, Municípios-Estado, Estados-União, 
Municípios-Estado-União). Entretanto, seguindo a Lei, a União so-
mente participaria de Consórcios Públicos em que também fizessem 
parte todos os Estados em cuja abrangência estivessem situados os 
Municípios consorciados. O governo federal começou a discutir a lei 
dos Consórcios em agosto de 2003 com o objetivo de regulamentar o 
artigo 241 da Constituição para dar mais segurança jurídica e adminis-
trativa às parcerias entre os entes públicos, mas na prática, no Brasil 
afora, e também da Bahia, os Consórcios que se estabeleceram foram 
aqueles formados entre Municípios, sem integração do Estado ou da 
União. 

O Estado da Bahia tem sido destaque nacional na constituição des-
te tipo de organização púbica, tendo já 23 instituições formalizadas e 
funcionando. Esse diferencial está diretamente relacionado à política 
de desenvolvimento territorial e a ela pode ser creditada essa ascen-
dência pelos seguintes motivos:

a) Foram nas atividades nos Colegiados Territoriais que as discus-
sões para a criação desse tipo de ente público ganharam força 
e passaram a fazer parte do planejamento local, buscando-se 
alternativas para a implantação dos projetos estratégicos para 
o Território, haja vista a limitação jurisdicional das Prefeituras 
para projetos que abrangesse mais de 01 município;

b) A abrangência dos Consórcios Públicos no Estado, na maioria 
dos casos, coincide com a composição dos Territórios, havendo 
diferenças visíveis entre aqueles que adotaram a mesma abran-
gência e tem apresentado mais resultados e os que não ado-
taram e tem apresentado resultados inferiores, estabelecendo 
uma contaminação positiva para os que foram surgindo em se-
guida ao compararam as duas situações;

c) A construção social dos Territórios, com o adensamento de 
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eventos sequenciados, ajudou a formar agentes que constru-
íram, com mais facilidade, todos os procedimentos para a for-
malização de um Consórcio, tais como a articulação entre os 
gestores públicos municipais, a relação com as Câmaras de Ve-
readores para aprovar as adesões e o estabelecimento de um 
plano de ação com comprometimento e monitoramento cole-
tivo; e

d) Os Secretários Executivos dos Consórcios Públicos melhor 
posicionados e primeiros a se constituírem foram antes técni-
cos articuladores e assessores dos Colegiados Territoriais, im-
primindo automaticamente a marca da abordagem territorial 
nessas novas instituições. 

Dos 23 Consórcios Públicos baianos em funcionamento, 10 tem na 
sua razão social, o nome do Território, como pode ser visto na Tabela 
abaixo:

Quadro 02 – Consórcios Públicos na Bahia que incorporaram o nome do 
Território de Identidade na sua Razão Social 

Caracterização Nome do Consórcio Público Intermunicipal

Consórcios que incorporaram 
o nome do Território na Razão 
Social

– Consórcio Público de Desenvolvimento sustentável do Territó-
rio do Sisal – CONSISAL

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Portal 
do Sertão

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Ba-
cia do Jacuípe

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Ser-
tão do São Francisco

– Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Territó-
rio de Irecê

– Consórcio Intermunicipal do Território Médio Rio de Contas

– Consórcio Intermunicipal do Território do Semiárido Nordeste 
II

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Pie-
monte Norte Itapicuru

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da 
Costa do Descobrimento

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Li-
toral Sul
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Caracterização Nome do Consórcio Público Intermunicipal

Consórcios que não incorpo-
raram o nome do Território na 
Razão Social

– Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do 
Diamante da Chapada Diamantina

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriça

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão

– Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Baiano

– Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião

– Consórcio Intermunicipal da APA do Pratigi

– Consórcio Intermunicipal da Região Metropolitana de Salvador

– Consórcio Intermunicipal do Recôncavo

– Consórcio Intermunicipal do Alto Rio de Contas

– Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica

– Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Pardo

– Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Sudoeste da 
Bahia

– Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Corrente 
Fonte: Seplan (2015), elaboração do autor.

Além destes 23 Consórcios Públicos já em pleno funcionamento na 
Bahia, existem ainda outros 9 (nove) sendo gestados, dos quais 02 es-
tão incorporando o nome do Território na razão social e 7 (sete) não, 
conforme a relação abaixo:

–  Consórcio Público Intermunicipal dos Municípios do Oeste da 
Bahia – CONSID;

–  Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extre-
mo Sul da Bahia – CONSTRUIR;

–  Consórcio Intermunicipal do Vale do Paramirim – CIVARPA;

–  Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Lito-
ral Norte e Agreste Baiano; 

–  Consórcio de Desenvolvimento do Território do Médio Sudo-
este;

–  Consórcio Intermunicipal Costa dos Coqueiros – CICC; e

–  Consórcio Públicos dos Municípios do Portal da Chapada Dia-
mantina e adjacências.

Mesmo estando recém criados, como consequência direta da sua 
existência, os Consórcios Públicos vêm implantando um conjunto de 
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projetos e ações que beneficiam os Territórios, através de convênios 
com órgãos federais e estaduais, dos quais vale a pena elencar:

–  Estruturação do Consórcio Público com veículos e móveis:Si-
sal, Portal do Sertão, Bacia do Jacuípe, Sertão do São Francis-
co, Alto Sertão, Chapada Forte, Piemonte Norte do Itapicuru, 
Costa do Descobrimento, Médio Sudoeste da Bahia e Mata 
Atlântica;

–  Construção de cisternas de placas (16 m3) de armazenamento 
de água da chuva através de convênios com o MDS: Sisal, Por-
tal, Bacia do Jacuípe, Chapada Forte, Sertão do São Francisco e 
Irecê;

–  Aquisição de Patrulha Mecanizada, através de doação de equi-
pamento da CAR: Portal do Sertão, Sisal, Bacia do Jacuípe, Alto 
Sertão, Médio Rio de Contas, Bacia do Rio Corrente, Vale do 
Jequiriçá, Chapada Forte, Vale do Rio Gavião, Sudoeste, Sertão 
do São Francisco, Sertão Baiano e Irecê;

–  Implantação do Programa de Gestão Ambiental Compartilha-
da, através de Convênio com a SEMA: Portal do Sertão, Sisal, 
Bacia do Jacuípe, Litoral Sul, Irecê, Médio Sudoeste e Piemon-
te Norte do Itapicuru;

–  Implantação do Cadastramento Ambiental Rural (CAR/CE-
FIR) através de Convênio com a SEMA: Portal do Sertão, Sisal, 
Bacia do Jacuípe e Médio Sudoeste;

–  Elaboração do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, através de 
Convênio com o MMA: Irecê e Sertão do São Francisco;

–  Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento, através de 
convênio com a FUNASA: Alto Sertão, CIAPRA e Piemonte 
Norte do Itapicurú;

–  Construção de Aterro Sanitário, através de convênio com a CO-
DEVASF: Irecê, 

–  Execução do Projeto Produtores de Água, através de convênio 
com a ANA: CIAPRA Baixo Sul;
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–  Execução do Projeto Cidades Digitais, através de convênio com 
o Ministério das Comunicações: CIAPRA Baixo Sul;

–  Convênio com a CAR/SDT para implantação do Sistema Uni-
ficado de Atenção à Sanidade Animal (SUASA) para serviço de 
inspeção de produtos de origem animal (SIM): Portal do Ser-
tão, Bacia do Jacuípe e Sisal. 

Um aspecto que demonstra a força dos Consórcios Públicos na 
Bahia é a captação de recursos em diversos programas públicos fede-
rais. Apenas no período 2013/2014, estas novas instituições do Estado 
responderam por R$ 204 milhões dos R$ 303 milhões disponibilizados 
pela União para este tipo de nova institucionalidade que começou a se 
constituir em todo Brasil, equivalendo a 67% dos recursos captados 
por todos os Consórcios de outras unidades da federação. São núme-
ros que impressionam já que, via de regra, ao surgimento de qualquer 
programa público novo não direcionado, a história tem dado conta 
que os Estados mais beneficiados são os da Regiões Sul e Sudeste, tido 
com mais estruturados e organizados. Neste caso, os Consórcios Pú-
blicos baianos fizeram a diferença e este desempenho pode certamen-
te – pelas evidências já acima relacionadas – ser creditado à política 
de desenvolvimento territorial levada a efeito no Estado. O quadro 
abaixo mostra esses valores: 

Tabela 04 – Recursos captados pelos Consórcios Públicos do Brasil (2013/14)

Estado

Valor de Convênios da União com Consórcios Públicos 
(R$ 1,00)

2013 2014

Bahia 115.975.448,31 88.737.229,73
Minas Gerais 42.875.523,35 698.547,00
Paraná 14.425.533,70 5.630.485,73
Pernambuco 5.773.946,75 5.339.078,04
Santa Catarina 4.518.926,60 2.967.149,00
Rio Grande do Sul 4.967.922,52 1.613.628,72
Demais Estados 4.068.046,18 3.534.122,26
Total 192.605.347,34 111.183.281,48

Fonte: MPOG (2015), elaboração da Seplan
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Cada um dos Consórcios da Bahia detém atualmente uma carteira 
de Projetos em execução, cujos valores constam agrupados no quadro 
acima e ainda um conjunto de outros Projetos em negociação com 
diversos órgãos públicos federais e estaduais. 

Resultados na dinamização econômica dos Territórios 

A inclinação dos Colegiados Territoriais na Bahia para o setor 
primário da economia na busca de soluções que elevem o padrão de 
renda da população é notória. Isto tem se dado não apenas porque 
as principais instituições e suas representações guardam forte vín-
culo com a produção rural e em especial com a agricultura familiar, 
mas porque também as oportunidades de investimentos que poten-
cialmente poderiam ser atraídos para os Territórios tem origem em 
Programas Públicos direcionados para esta fração da população, não 
obstante ainda a própria política de desenvolvimento territorial ter 
sido gestada dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, cuja 
centralidade do conjunto das suas ações é o meio rural e, em especial, 
as atividades produtivas dos agricultores de menor renda.

Setores como a indústria, o comércio e serviços, a mineração e o 
turismo na Bahia, embora representem 93,4% da riqueza gerada no 
Estado, segundo o IBGE (SEI, 2009, p.720), em contraposição ao se-
tor agropecuário que responde por apenas 8,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB) baiano, ainda não são discutidos com maior ênfase nos 
Territórios de Identidade. Esses temas ligados aos setores secundários 
e terciários da economia, infelizmente, ainda estão distantes dos de-
bates territoriais.

Mas a explicação para essa predileção dos Colegiados Territoriais 
pelo PIB rural está na concentração deste PIB geral em pouquíssimos 
Territórios, já que 41% é gerado no Território Metropolitano de Salva-
dor (SEI, 2009, p. 722 a 731) e outros 20% nos Territórios do Recônca-
vo, Bacia do Rio Grande (Oeste) e Extremo Sul. Ou seja, o pressuposto 
corrente adicional à existência de políticas públicas para o setor rural é 
que as chances para dinamizar a economia destes outros 23 Territórios 
é bem maior nas atividades agropecuárias.
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Neste item que pretende apurar os resultados de movimentação 
dos Territórios na busca da dinamização da economia local, ficará, por 
conseguinte, limitado às atividades rurais, ao menos neste momento.

A análise aqui recairá sobre algumas ações de atração de investi-
mentos para os Territórios que foram, de alguma forma, protagoni-
zada pelos Colegiados Territoriais. Estão são os casos dos recursos do 
Programa de Infraestrutura e Serviços (PROINF) e do Projeto Bahia 
Produtiva que alcançaram todos os Territórios e de outras ações mais 
restritas a alguns, que mesmo sem atrair volumes expressivos de re-
cursos, localmente foram desenvolvidos esforços com esta finalidade, 
como são os casos dos Planos Territoriais de Apicultura, das Redes 
Territoriais de Agroindustrialização e Comercialização e dos Abate-
douros Públicos. 

O Programa de Infraestrutura e Serviços, operacionalizado pela 
SDT/MDA, tem sido um dos mais relevantes para os Territórios, já que 
anualmente, um valor é disponibilizado para que cada Colegiado Ter-
ritorial decida em que vai ser aplicado e quem será o agente operador 
público3 dos recursos para fazer os investimentos no Território. Des-
sa forma, democraticamente, todos os anos, os Colegiados realizam 
plenárias especificas, as vezes mais de uma, para discutir e deliberar 
sobre a utilização dos recursos disponibilizados.

Para o Estado da Bahia, no período de 2003-2015, a SDT/MDA li-
berou, aproximadamente, R$ 350 milhões, em apoio ao desenvolvi-
mento dos Territórios, cujo número de projetos e os correspondentes 
valores estão expressos na Tabela que se segue: 

3 Pelas regras do Proinf que vigoraram de 2003 até 2014, apenas as Instituições Pú-
blicas poderiam acessar os recursos e somente depois deste período também as 
Organizações Locais passaram a também acessar.
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Tabela 05 – Número de Projetos e Volume de Recursos do PROIF aplicados 
na Bahia no período 2003/2015

Nº Território de Identidade
Projetos Proinf 2003/2015

Quant Valor

1  IRECÊ 25 6.045.554,29

2  VELHO CHICO 18 8.147.671,29

3  CHAPADA DIAMANTINA 26 10.889.647,11
4  SISAL 45 26.470.363,08
5  LITORAL SUL 20 3.179.459,45
6  BAIXO SUL 12 3.541.884,69
7  EXTREMO SUL 5 1.464.259,11
8  MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA 2 2.544.697,53
9  VALE DO JIQUIRIÇÁ 18 8.956.884.68
10  SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 15 9.064.255,31
11  BACIA DO RIO GRANDE 3 855.010,00
12  BACIA DO PARAMIRIM 5 1.659.159,11
13  SERTÃO PRODUTIVO 10 2.602.014,91
14  PIEMONTE DO PARAGUAÇU 16 3.268.496,07
15  BACIA DO JACUÍPE 35 9.759.863,02
16  PIEMONTE DA DIAMANTINA 6 2.771.667,01
17  SEMI – ÁRIDO NORDESTE II 9 4.295.441.17
18  LITORAL NORTE 12 3.417.266,68
19  PORTAL DO SERTÃO 24 15.252.775,30
20  VITÓRIA DA CONQUISTA 10 3.861.396,28
21  RECÔNCAVO 13 4.675.383,10
22  MEDIO RIO DAS CONTAS 6 1.958.426,34

23  BACIA DO RIO CORRENTE 17 9.027.291,47
24  ITAPARICA 5 841.180,48

25  PIEMONTE N. DO ITAPICURU 8 3.193.409,76

26  METROPOLITANO SALVADOR 115 216.318.870,79

27  COSTA DO DESCOBRIMENTO 3 689.363,95
TOTAL BAHIA 483 351.499.366,13

Fonte: SGE/SDT. Elaboração do autor
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Importante registar que nem todos os projetos agregados na Tabe-
la acima foram obrigatoriamente aproveitados, embora disponibiliza-
dos e conveniados e ou contratados. Outra consideração é que nesses 
valores também estão incluídas as emendas parlamentares que nem 
sempre foram fruto do diálogo entre os Colegiados Territoriais e os 
Parlamentares que alocaram os recursos no Programa. A expressivi-
dade maior do número de projetos e valor no Território Metropolitano 
precisa igualmente ser relativizado por conta dos projetos executados 
pelo Governo Estadual que tem sede em Salvador, serem ai incluídos, 
embora seja de aplicação em diversos municípios dos Territórios.

De qualquer forma, o importante é demonstrar que um valor ex-
pressivo de recursos chegou aos Territórios para a aplicação em pro-
jetos locais que foram discutidos e decididos pelos colegiados terri-
toriais com a intenção de alavancar, reativar ou qualificar atividades 
produtivas locais. Alguns projetos inclusive, foram direcionados para 
processos formativos de uma determinada atividade econômica do 
Território.

Outro Projeto protagonizado pelos Colegiados Territoriais, este 
de período mais recente (2014/2015) e executado pela Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública do gover-
no da Bahia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, foi o 
Projeto Bahia Produtiva. Para este caso, a CAR, a partir de recursos 
obtidos em Acordo de Empréstimo entre o governo estadual e o Banco 
Mundial, selecionou através de 4 Editais, 398 Subprojetos com aplica-
ção de R$ 127,0 milhões.

Coube aos Colegiados Territoriais, fazer a divulgação dos Editais, 
estimular as Associações e Cooperativas de Agricultores a inscreverem 
suas propostas e, mediante acordo operacional com a CAR, participar 
do processo seletivo com emissão de parecer sobre as propostas apre-
sentadas. 

O volume de recursos mobilizados por cada um dos Territórios de 
Identidade da Bahia juntamente com o número de projetos aprovados 
e conveniados pela CAR/SDR estão demonstrados na Tabela que se 
segue:
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Tabela 06 – Número de Subprojetos e Valor aplicados pelo Projeto Bahia 
Produtiva

Nº Território

Edital 1 Edital 3 Edital 4

Socioambiental Apicultura Bov. Leite

Quant Valor Quant Valor Quant Valor

1 IRECÊ 12 2.134.800,00 5 1.883.325,69 1 959.975,57

2 VELHO CHICO 13 3.080.100,00 5 2.069.930,78 4 1.983.817,20

3 CHAPADA DIAMANTINA 11 2.069.534,00 1 883.280,78 1 982.388,30

4 SISAL 13 2.453.800,00 2 895.776,75 3 736.165,09

5 LITORAL SUL 6 1.210.000,00 1 203.300,00 2 1.868.410,67

6 BAIXO SUL 10 1.743.605,60 0 0,00 0 0,00

7 EXTREMO SUL 4 1.015.000,00 3 1.724.115,22 5 2.176.969,78

8
MÉDIO SUDOESTE DA 
BAHIA 

3 731.000,00 0 0,00 0 0,00

9 VALE DO JIQUIRIÇÁ 7 1.345.500,00 1 329.625,23 1 428.606,52

10
SERTÃO DO SÃO FRAN-
CISCO 

10 1.944.000,00 8 3.007.250,46 0 0,00

11 BACIA DO RIO GRANDE 5 1.447.000,00 0 0,00 1 868.591,71

12 BACIA DO PARAMIRIM 4 1.025.000,00 1 262.235,22 2 1.661.748,88

13 SERTÃO PRODUTIVO 10 2.533.800,00 0 0,00 3 1.936.012,06

14 PIEMONTE DO PARAGUAÇU 4 848.000,00 2 708.750,00 2 1.676.170,63

15 BACIA DO JACUÍPE 8 1.587.750,00 9 2.566.867,69 6 1.963.544,76

16
PIEMONTE DA DIAMAN-
TINA 

3 852.500,00 2 544.675,23 2 1.118.921,10

17 SEMIÁRIDO NORDESTE II 13 2.569.000,00 8 2.533.275,99 1 138.986,55

18
LITORAL NORTE E AGRESTE 
BAIANO

5 1.742.000,00 1 290.450,00 2 261.346,40

19 PORTAL DO SERTÃO 6 1.550.000,00 1 240.175,23 0 0,00

20 SUDOESTE BAIANO 8 1.716.000,00 1 306.022,01 2 1.748.910,20

21 RECÔNCAVO 7 1.482.000,00 0 0,00 0 0,00

22 MEDIO RIO DAS CONTAS 3 723.000,00 0 0,00 0 0,00

23 BACIA DO RIO CORRENTE 8 2.223.500,00 0 0,00 0 0,00

24 ITAPARICA 7 1.970.900,00 0 0,00 0 0,00

25
PIEMONTE N. DO ITAPI-
CURU 

6 1.445.000,00 1 440.650,00 0 0,00

26
METROPOLITANO SALVA-
DOR 

4 782.000,00 1 334.250,00 0 0,00

27
COSTA DO DESCOBRIMEN-
TO 

9 2.493.000,00 2 849.275,23 1 369.802,03

TOTAL BAHIA 199 44.717.789,60 55 20.073.231,51 39 20.880.367,45
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Nº Território

Edital 5 Edital 6
Total

Caprinovinocultura Pesca e Aquicultura

Quant Valor Quant Valor Quant Valor

1 IRECÊ 5 2.334.903,01 0 0,00 23 7.313.004,27

2 VELHO CHICO 1 145.191,55 6 2.713.000,00 29 9.992.039,53

3 CHAPADA DIAMANTINA 1 395.214,20 0 0,00 14 4.330.417,28

4 SISAL 16 5.429.044,94 1 234.000,00 35 9.748.786,78

5 LITORAL SUL 0 0,00 5 4.678.000,00 14 7.959.710,67

6 BAIXO SUL 0 0,00 3 1.517.000,00 13 3.260.605,60

7 EXTREMO SUL 5 1.687.302,00 2 1.428.560,00 19 8.031.947,00

8
MÉDIO SUDOESTE DA 
BAHIA 

0 0,00 2 588.000,00 5 1.319.000,00

9 VALE DO JIQUIRIÇÁ 0 0,00 0 0,00 9 2.103.731,75

10
SERTÃO DO SÃO FRANCIS-
CO 

6 1.244.398,00 3 1.810.500,00 27 8.006.148,46

11 BACIA DO RIO GRANDE 1 458.370,33 0 0,00 7 2.773.962,04

12 BACIA DO PARAMIRIM 0 0,00 0 0,00 7 2.948.984,10

13 SERTÃO PRODUTIVO 3 1.430.607,67 0 0,00 16 5.900.419,73

14 PIEMONTE DO PARAGUAÇU 1 302.957,86 2 668.640,00 11 4.204.518,49

15 BACIA DO JACUÍPE 14 4.840.824,32 0 0,00 37 10.958.986,77

16
PIEMONTE DA DIAMANTI-
NA 

1 332.801,36 0 0,00 8 2.848.897,69

17 SEMIÁRIDO NORDESTE II 9 1.350.503,23 0 0,00 31 6.591.765,77

18
LITORAL NORTE E AGRESTE 
BAIANO

0 0,00 1 368.000,00 9 2.661.796,40

19 PORTAL DO SERTÃO 1 449.390,00 1 417.000,00 9 2.656.565,23

20 SUDOESTE BAIANO 1 280.600,00 0 0,00 12 4.051.532,21

21 RECÔNCAVO 0 0,00 2 644.000,00 9 2.126.000,00

22 MEDIO RIO DAS CONTAS 1 483.801,36 1 268.000,00 5 1.474.801,36

23 BACIA DO RIO CORRENTE 0 0,00 2 715.000,00 10 2.938.500,00

24 ITAPARICA 0 0,00 4 2.496.000,00 11 4.466.900,00

25
PIEMONTE N. DO ITAPICU-
RU 

0 0,00 0 0,00 7 1.885.650,00

26
METROPOLITANO SALVA-
DOR 

0 0,00 1 158.000,00 6 1.274.250,00

27
COSTA DO DESCOBRIMEN-
TO 

0 0,00 3 2.083.000,00 15 5.795.077,26

TOTAL BAHIA 66 21.165.909,83 39 20.786.700,00 398 127.623.998,39

Fonte: CAR (2016) 
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O Projeto Bahia Produtiva seguirá ainda até 2020 e novos Editais 
serão publicados e os Colegiados Territoriais novamente serão envol-
vidos para divulgar e selecionar as propostas apresentadas. É meta, 
porém do Projeto, desenvolver ações de avaliação e monitoramento 
dos Subprojetos, para os quais a CAR tem demonstrado interesse em 
fazer estas atividades em parceria com os Colegiados.

Outra iniciativa dos Territórios de Identidade da Bahia que valem 
a pena explorar para que se possa contabilizar enquanto ganhos efe-
tivos da política pública, ainda que tenham menor protagonismo e 
participação do Estado, são as Redes de Agroindustrialização e Co-
mercialização dos Produtos da Agricultura Familiar. Os casos da Rede 
Sabor Natural do Sertão no Território do Sertão do São Francisco e, da 
Rede Gavião no Território Sudoeste Baiano e do Armazém da Agricul-
tura Familiar e Economia Solidária no Território do Sisal, são os mais 
conhecidos por conterem fortemente o enfoque territorial nas suas 
ações.

A Rede Sabor Natural do Sertão é uma iniciativa de algumas Or-
ganizações Não Governamentais da Bahia que atuam na região semi
-árida como o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Adapta-
da (IRPAA) – que lidera a agremiação -, o Serviço de Assessoria às 
Organizações Populares Rurais (SASOP), o Centro Agroecológico do 
Assuruá (CAA), o Grupo Ambiental de Resistência (GARRA), a Fun-
dação de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (FUNDIFRAN) 
e da Cáritas Diocesana de Caitité. A parceria desta rede se estende 
para o conjunto de cooperativas e associações atendidas por cada uma 
destas instituições.

Atualmente, participam da Rede quase 70 empreendimentos e 
quase 2.000 famílias dos Territórios do Sertão do São Francisco, Irecê, 
Velho Chico e Sertão Produtivo. A Rede é uma provedora de serviços 
técnicos de apoio ao beneficiamento e a comercialização da produ-
ção. Atendem e apoiam, desde grupos mais organizados como a COO-
PERCUC em Uauá na produção de geleias, doces e suco de umbu, até 
pequenas associações comunitárias que produzem bolos e sequilhos 
para venda no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da CONAB 
e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
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Os grupos atendidos pela Rede Sabor Natural do Sertão que apre-
sentam produtos para o mercado que tenham bom nível de qualidade, 
são habilitados a usar a marca da Rede como já acontece com geleias, 
doces, mel em bisnagas e sachês, beiju e polpa de frutas. A Rede pro-
move cursos, seminários e outros eventos, além de ajudar os empreen-
dimentos na elaboração e execução de planos de negócio, estudos de 
mercado e projetos de vendas junto para o PAA.

Recentemente, a Rede Sabor Natural do Sertão buscou sua forma-
lização como Cooperativa Central de passou a responder pela deno-
minação de Rede Caatinga.

Em outro horizonte, mesmo não culminando em empreendimen-
tos geridos por cooperativas e associações dos Territórios, os Colegia-
dos Territoriais da Bahia têm desenvolvido outras ações dinamizado-
ras da economia territorial, ainda que de baixo impacto, como foi o 
caso do Território da Bacia do Jacuípe que suscitou como resposta à 
ação mobilizadora do Território, a construção de 02 abatedouros pú-
blicos de animais com recursos de emendas parlamentares. 

O que se destacou no Território da Bacia do Jacuípe na Bahia foi 
a forma de como a sociedade civil e os governos locais se envolveram 
para buscar uma solução para a questão do abate ilegal de bovinos que 
ocorria em larga escala nos municípios que compõem o Território. Ali, 
as Prefeituras trouxeram o problema para ser discutido na plenária 
territorial, na medida em que em vários municípios do Território, o 
órgão estadual de defesa sanitária, a ADAB, estava fechando os aba-
tedouros clandestinos, interceptando e queimando carnes ilegais que 
iram para a venda no mercado. Em alguns locais, também o Minis-
tério Público estava aplicando multa às Prefeituras que mantinham 
abatedouros públicos sem as condições preconizadas pela vigilância 
sanitária. 

Foi então na plenária territorial que se definiu pela criação de um 
Grupo de Trabalho para identificar melhor o problema e propor as 
ações necessárias. Os participantes do Grupo de Trabalho fizeram 
reuniões e pesquisas de campo e, por fim, elaboraram um rico relató-
rio com, inclusive, filmagens e fotografias que bem dimensionaram o 
problema.
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A partir do relatório apresentado e da análise de soluções, a plenária 
do Território deliberou que seria buscado a construção de 02 abatedou-
ros públicos, sendo um na cidade de Riachão do Jacuípe e outro no Mu-
nicípio de Ipirá que, ao se somarem com o abatedouro de Pintadas, pro-
jetado inicialmente para o abate apenas de caprinos, cobririam toda a 
necessidade de abate regular de animais do Território, tanto para o con-
sumo da população, quanto para a comercialização para outros centros 
consumidores do Estado, especialmente Feira de Santana e Salvador. 

A localização dos 3 (três) abatedouros levou em consideração todo 
o diagnóstico feito pelo Grupo de Trabalho, com análise da logística 
de transporte, vias de acesso, distâncias e relação produção/consumo 
de cada sede municipal.

Constituída e aprovada a demanda de forma participativa no Ter-
ritório, uma Comissão ficou encarregada de buscar o financiamento 
necessário junto aos governos federal e estadual. Envolveram na bus-
ca de recursos, o coordenador de orçamento da bancada baiana de 
deputados no Congresso Nacional, o então deputado federal Walter 
Pinheiro que, de imediato, compreendeu a demanda e se comprome-
teu a ajudar a encontrar os recursos. Alguns meses depois, via emenda 
de bancada, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da Se-
cretaria de Desenvolvimento Territorial aportou recursos nas Prefei-
turas Municipais de Ipirá e Riachão do Jacuípe para a construção dos 
2 abatedouros e a Superintendência de Agricultura Familiar (SUAF), 
aportou os recursos para a ampliação do abatedouro de Pintadas.

Atualmente, os abatedouros de Pintadas e de Riachão do Jacuípe 
estão em funcionamento e o de Ipirá ainda em construção. A gestão 
do Abatedouro de Pintadas é feita pela Cooperativa Agroindustrial de 
Pintadas (COOAP), enquanto o abatedouro de Riachão do Jacuípe por 
uma empresa privada que recebeu a concessão pública da Prefeitura 
local após conclusão da obra.

Resultados na articulação e integração de políticas públicas 

Apesar de tênue a separação dos resultados que contabiliza ganhos 
entre a articulação e integração de políticas públicas e outras áreas de 
resultado das ações de desenvolvimento territorial na Bahia em fun-
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ção da aparente dificuldade de isolá-los sem fazer imediato efeito na 
dinamização econômica territorial ou no fortalecimento das redes so-
ciais de cooperação. 

Para superar esta dicotomia, a caracterização de experiências baia-
nas de articulação e integração de políticas públicas nos Territórios 
estará baseada no grau de envolvimento de um grupo maior e mais 
expressivo de instituições, enfatizando aqui mais o processo do que 
os impactos gerados. Ou seja, o que está na apuração desse tópico é 
a capacidade do Território em articular e arregimentar parcerias, sem 
contabilizar eventuais ganhos na economia territorial ou no seu cres-
cimento organizacional. 

Umas das experiências que podem ser mencionados como resulta-
dos mais relevantes em termos de articulação e integração de políticas 
públicas são os Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais – CVTT, 
os Centros Territoriais de Educação Profissional e os Serviços Territo-
riais de Apoio a Agricultura Familiar – SETAF.

Os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) como são conhecidos 
em todo Brasil, ganhou em “T” a mais de “Territorial” na Bahia. No pla-
no nacional, os CVT foram estimulados e apoiados pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, buscando a parceria nas Secretarias Es-
taduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) para a implantação. 

Os CVT, como propostos, são espaços de formação complementar 
de agentes técnicos de determinadas cadeias ou vocações produtivas 
de determinados locais, para o desenvolvimento mais acelerado dos 
empreendimentos e instituições que tem algum tipo de relação com 
uma atividade econômica preponderante. São, na prática, unidades 
de ensino profissionalizante voltada para a difusão de conhecimen-
tos práticos e para a transferência de conhecimentos tecnológicos nas 
áreas dos processos produtivos. 

Um CVTT, como concebido na Bahia pela SECTI, tem sua estrutura 
montada de acordo com a vocação de cada Território, destinando-se, 
principalmente, a pessoas que não têm mais tempo de receber ensino 
formal, porque precisam trabalhar, e também que, por aqueles que 
ao não ter profissão definida, precisam adquirir novos ensinamentos 
para entrar no mercado de trabalho. 
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Assim, existem no Brasil CVTs voltados para a mineração, para o 
turismo, para a informática, para confecção, para a caprinocultura, 
entre muitos outros. Os espaços físicos dos CVTs, como preconizado 
pelo governo federal, são equipados que permitem o melhor ensino 
com laboratórios vocacionados, constituídos de ambientes pedagógi-
cos de alto nível. 

Na Bahia, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) 
foi, depois da Secretaria de Cultura, a segunda a correr em uma parte 
dos Territórios de Identidade promovendo discussões para direcionar 
suas funções no interior do Estado, instigando os Colegiados Terri-
toriais a demandarem serviços, investimentos e, especialmente, de-
finição das vocações locais que norteariam a implantação dos CVT 
Territoriais ou CVTT como ficaram melhor denominados no Estado.

Neste percurso de quase 10 anos desde a implantação do primeiro 
CVTT em Feira de Santana, no Território Portal do Sertão, outros 05 
(cinco) CVTTs foram instalados e estão todos funcionando capacitando 
mão de obra especializada, segundo as vocações locais, e mais 4 (quatro) 
estão sendo instalados, totalizando 10 (dez) CVTT no Estado, conforme 
o quadro abaixo que os apresenta com suas respectivas especialidades:

Quadro 03 – Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais (CVTT) 
instalados na Bahia

Território de Identidade Especialidade do CVTT instalado
Portal do Sertão Mecânica automotiva
Baixo Sul Mandioca
Litoral Norte/Agreste de Alagoinhas Serviços industriais
Piemonte Norte Itapicurú Caprinocultura
Recôncavo Fruticultura
Costa do Descobrimento Madeira e móveis
Metropolitano de Salvador* Deficientes físicos
Metropolitano de Salvador* Construção Civil
Litoral Sul* Mecânica automotiva
Metropolitano de Salvador* Serviços industriais
Recôncavo* Aquicultura e pesca

*Em processo de instalação
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A gestão de um CVTT é normalmente, depois do investimento ini-
cial, repassada a uma instituição da sociedade civil que tem relação di-
reta com a especialidade temática definida para o local. No Território 
do Baixo Sul, por exemplo, a gestão coube à Casa Familiar Rural, que 
também mantêm uma Escola de ensino agropecuário de 1º. e 2º. graus 
em regime de alternância e uma unidade agroindustrial de beneficia-
mento de mandioca no município de Tancredo Neves. Em Feira de 
Santana, no Território do Portal do Sertão, a gestão do CVTT coube ao 
Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CETEB).

Entre os CVTTs em fase de instalação, pela estrutura montada e o 
volume de recursos investidos que chegou a quase R$ 10,0 milhões de 
reais, merece destaque o CVTT da Aquicultura e Pesca, localizado no 
município de Santo Amaro da Purificação. Neste Centro, foram cons-
truídos laboratórios, salas de aulas, auditório, refeitório, dormitórios 
e salas para prática de agroindustrialização de pescados e de confec-
ção e conserto de barcos. Neste caso, pela complexidade, a gestão vai 
caber a BahiaPesca, uma empresa pública do governo da Bahia ligada 
à Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI), convenente do Minis-
tério de Ciência e Tecnologia para a execução das obras e instalação 
dos equipamentos. Para dar conta da gestão do CVTT, a BahiaPesca 
firmou convênio com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) em função desta manter um curso de graduação de Engenha-
ria de Pesca no município de Cruz das Almas, no mesmo Território do 
Recôncavo. 

Cabe mencionar que diferente da etapa inicial de discussão local 
e implantação dos CVTTs na Bahia onde houve uma interação da Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) com os Colegia-
dos Territoriais para definir os temas e locais para implantação desses 
Centros, na etapa subsequente, logo depois dos 6 (seis) primeiros im-
plantados conforme apresentado na ordem da tabela, não houveram 
na sequência, novas consultas aos Colegiados Territoriais, assim como 
também o funcionamento de todos eles não mais passou por discus-
são ou qualquer outro tipo de interação com o Território, fato que, de 
per si, não mais justificaria manter o “T” no final da sigla como defen-
dido e levado a efeito no começo. 
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Os Centros Territoriais de Educação Profissional – CETEP, foram 
instalados em todos os Territórios de Identidade da Bahia numa ini-
ciativa inovadora da Secretaria de Educação do Estado da Bahia atra-
vés da Superintendência de Educação Profissional (SUPROF).

A SUPROF, assim que o Estado definiu os Territórios de Identida-
de como unidades de planejamento e execução de políticas públicas, 
começou a desenhar sua estratégia de educação profissional – uma 
das mais importantes atribuições desta Superintendência – dentro 
da abordagem territorial. Para tanto, recolheu dos representantes dos 
Colegiados Territoriais as demandas de formação para direcionar, tan-
to os cursos do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego – 
PRONATEC, quanto para a formação complementar do ensino médio 
a serem efetivadas pelos CETEP. 

Os CETEP são unidades de Ensino Básico e   Técnico, que além da 
formação profissional nos eixos Recursos Naturais, tecnológico, co-
mércio e indústria, Infraestrutura e Saúde, etc., atua em projetos e na 
qualificação de mão de obra básica com cursos de PROEJA, PROJO-
VEM e PRONATEC proporcionando a inclusão social em vários seto-
res da economia. 

A proposta de criação dos Centros Estaduais e Territoriais de Edu-
cação Profissional está de acordo o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – Lei 9394/96 propõe uma educação, inspira-
da nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
com finalidade de promover o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
mundo do trabalho.

A transformação de unidades escolares em Centros Territoriais e 
Estaduais de Educação Profissional não é apenas de nomenclatura. 
Os centros se tornam polos de articulação, oferta e demanda de Edu-
cação Profissional. Enquanto os Centros Territoriais ofertam eixos 
tecnológicos e cursos para atender o território, os Centros Estaduais 
são temáticos e visam preparar jovens e trabalhadores para que se be-
neficiem e atendam as demandas geradas pelo setor produtivo e em 
função da diversidade socioambiental da Bahia. Essa estratégia possi-
bilita que à formação e qualificação profissional e a permanência dos 
jovens e trabalhadores nos seus locais de origem.
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Era muito comum que as empresas se instalassem na Bahia e a mão 
de obra era importada de outros estados. Com os novos Centros Es-
taduais e Territoriais de Educação Profissional, novos conhecimentos 
são disseminados e espera-se que os jovens e trabalhadores na Bahia 
tornem-se aptos para atender a estas demandas relevantes nos Terri-
tórios de Identidade, adentrando com maior facilidade no mundo do 
trabalho.

Ao todo, foram instalados na Bahia, 32 CETEP, cada um dentro 
do respectivo Território de Identidade oferecendo os cursos profissio-
nalizantes como, na maioria dos casos, requeridos pelos Colegiados 
Territoriais. 

Nos CETEP, De 2007 a 2015, foram oferecidos 38 tipos diferentes de 
cursos por onde mais de 82 mil pessoas foram qualificadas, sobretudo 
jovens de 16 a 29 anos, para entrar com maiores possibilidades e segu-
rança no mercado de trabalho ou, no caso do meio rural, para desenvol-
ver atividades produtivas com maior nível de conhecimento de manejo 
dos criatórios e das lavouras de modo as torná-las mais produtivas. 

Segundo entendimento da demanda apresentada pelos Territó-
rios de Identidade, o CETEP conta atualmente com os seguintes cur-
sos: Análises Clínicas, Administração, Agroindústria, Agropecuária, 
Agroecologia, Biotecnologia, Contabilidade, Documentação Musical, 
Desenho da Construção Civil, Enfermagem, Edificações, Eletromecâ-
nica, Eletroeletrônica, Gastronomia, Informática, Nutrição e Dieté-
tica, Química, Logística, Segurança do Trabalho,Gerência em Saúde, 
Guia de Turismo, Meio Ambiente, Petroquímica, Serviços de Restau-
rante e Bar e Zootecnia.

Uma outra ação mais recente 2015, que ampliou a capacidade dos 
Territórios de Identidade na Bahia a prover condições locais voltadas 
para o desenvolvimento sustentável ocorreu em 2015 – após o governo 
do Estado ter criado a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR -, 
foi a instalação dos Serviços Territoriais de Apoio a Agricultura Fami-
liar – SETAF. Os SETAF foram instituídos pela Portaria No. 58/2015 da 
referida Secretaria e estabeleceu 27 unidades (uma por Território de 
Identidade) para servir de base local para a implantação e qualificação 
das políticas públicas direcionadas a Agricultura Familiar. 
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O propósito da SDR é ter nos SETAF, uma unidade descentralizada 
do conjunto de órgãos que compõe a Secretaria e que é responsável, 
nos Territórios, pela execução de ações, programas e projetos voltados 
para este segmento da população que responde, em média, por 90% 
das propriedades rurais existentes no Estado. Assim, em cada SETAF 
passou a funcionar numa mesma estrutura, a Superintendência de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – BAHIATER, a Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional – CAR e a Coordenação de Desen-
volvimento Agrário – CDA, todos imbuídos de prestar e ou organi-
zar o atendimento dos agricultores e suas organizações no Território. 
A Portaria 58 da SDR que criou os SETAFs, circunscreveu a área de 
abrangência de cada um, ao mesmo recorte dos 27 Territórios de Iden-
tidade da Bahia.

Não há ainda resultados de desempenho dos SETAF por serem es-
truturas novas nos Territórios, mas só o fato de serem instalados den-
tro da perspectiva de implantar, monitorar e avaliar as políticas para 
a agricultura familiar e o meio rural considerando o recorte territorial 
e, sobretudo, abrindo diálogo com os Colegiados Territoriais, de per 
si, já pode ser contabilizado como mais um ganho para o avanço da 
política pública de desenvolvimento territorial na Bahia. 

Ainda procurando identificar outras iniciativas de políticas públi-
cas nos Territórios de Identidade da Bahia, vale mencionar a atuação 
da Secretaria Estadual de Cultura no período 2007/2012, na medida 
em que foi a primeira Secretaria do Estado a aderir à política de desen-
volvimento territorial. Para demarcar a sua inclinação à valorização 
dos Territórios de Identidade, contratou em 2008, 26 Agentes Territo-
riais de Cultura, um para cada Território, seguindo a mesma estratégia 
e com a mesma intenção que a SDT/MDA tinha para com os Articula-
dores Territoriais. 

A diferença entre estes dois Agentes que passaram atuar simul-
taneamente nos Territórios de Identidade da Bahia seria apenas de 
foco, na medida que ambos estariam incumbidos de animar processos 
e apoiar tecnicamente a auto-organização do Território. O caminho 
a seguir, no caso do Articulador viabilizado pela SDT/MDA ou pelo 
Governo do Estado seria a construção e a gestão social do Plano Ter-
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ritorial de Desenvolvimento Sustentável – o PTDS e, no caso do Arti-
culador Territorial de Cultura, seria a construção e a gestão social do 
Plano Territorial de Cultura.

Para dar efeito a esta intenção, além da contratação do Agente de 
Cultura para cada Território baiano, a Secretaria de Cultura também 
lançou editais e contratou projetos com cotas de recursos por Territó-
rio para permitir uma justa distribuição, quebrando um ciclo vicioso 
histórico do Estado de aplicação dos recursos da cultura nos grandes 
centros urbanos e, em especial, na capital, em detrimento do interior, 
como se nele não houvesse vida cultural.

A Secretaria de Cultura, para elaborar os Planos Territoriais de 
Cultura, montou um roteiro metodológico que envolveu toda a popu-
lação, sobretudo artistas, revelados ou não, representantes de insti-
tuições de cultura e os agentes públicos municipais da área. 

Conclusão

Apesar de ser muito cedo para se apurar resultados que impactem 
mais diretamente na vida das pessoas que vivem nos Territórios de 
Identidade da Bahia por conta do conjunto das políticas públicas que 
foram surgido que deram forma e conteúdo à abordagm territorial 
como ferramenta para o desenvoivmento local, já se pode contabilizar 
como estas ações tem gerado alterações na forma de organização e 
planejamento do poder público em interação com a sociedade civil. 

Há uma institucionalidade implantada em cada um dos Territó-
rios, representada pelos Colegiados Territoriais e suas instâncias de-
rivadas, ainda que em diferentes níveis de intervenção nas realidades 
locais que possam conferir maior ou menor protagonismo social e 
maior ou menor grau de participação da população do Territórios na 
formulação, no monitoramento e na execução de políticas públicas.

Houve um aumento do número de instituições públicas represen-
tadas pelos Consórcios Públicos dispostas e disponíveis para alavan-
car e execuar ações nos Territórios e também um aumento no número 
de organizações sociais, traduzida pelo núemro de Cooperativas que 
se constituiram a partir do interesse e sob a motivação dos Colegiados 
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Territoriais, fazendo-se ampliar, nestas duas vertentes, pública e pro-
vada, as competências locais, ou capital social, lastro indispensável 
para atrair e fazer desembarcar nos Territórios, mais investimentos.

Não se pode afirmar que a economia local/territorial foi impactada 
nas proporções pretendidasa. Mas também não se pode afirmar que 
não houve e não estão postas as condições para que esta dinamização 
ocorra. O fato é que muitos recursos de Programas nacionais como o 
PROINF e estaduais como o BAHIA PRODUTIVA chegaram e estão 
chegando aos Territórios a partir da influência direta das ações desen-
volvidas pelos Colegiados Territoriais, seja na formulação, no estímu-
lo e na seleção de projetos que deveriam ser implantados.

Muitas ações governamentais encontraram terreno fértil nos Ter-
ritórios e muitas ações foram articuladas e integradas a partir dos Ór-
gãos Colegiados que foram estabelecidos. Os Serviços Territoriais de 
Apoio á Agricultura Familiar (SETAF) criados pela Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimento Rural em 2015 em cada um dos 27 Territórios 
para reunir e dar celeridade a várias políticas públicas para o meio ru-
ral está se firmando, como exemplo emblemático de que a abordagem 
territorial alcançou ao menos uma parte governo estadual e demons-
tra a contaminação positiva que pode ser exercida nessa forma de pro-
moção da vida;

Foram 10 dez anos até aqui e um legado foi estabelecido para esta 
e para as gerações futuras da Bahia. Se ficará de pé, não se sabe. O que 
se sabe é que houve entusiasmo, exercício, conquistas e sonhos. 
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Cultura e Desenvolvimento Rural: narrativas 
da cultura sertaneja na comunicação popular 
e desenvolvimento rural em comunidades do 

Semiárido baiano

Luciana Mendonça Rios

Introdução

O Semiárido brasileiro que permanece, culturalmente, no imagi-
nário e no cotidiano das pessoas é de um cenário de seca e sofrimento. 
A região parece invisível até que alguma estiagem se abata sobre ela e 
se comece a perpetuar imagens de terra rachada, de miséria, de crian-
ças desnutridas, de fome, de êxodo, de pessoas incapazes e da indús-
tria da seca, em detrimento da riqueza cultural e da biodiversidade 
existente na caatinga. 

A comunicação midiática entra como um fator determinante nesse 
contexto, preconizando uma identidade do Semiárido e do sertanejo 
através de discursos que cristalizam a imagem da seca, do atraso e da 
estagnação social. Através desses discursos o Brasil vai conhecendo a 
imagem de um Sertão seco e de um nordestino sofrido e fragilizado. 

Dados oficiais do Ministério da Integração revelam que o Semiári-
do Brasileiro abrange uma área de 969.589,4 km² e compreende 1.133 
municípios de nove estados do Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
Nessa região, vivem mais de 20 milhões de pessoas, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Apesar do enorme potencial da natureza e do seu povo, o Semiári-
do é marcado por grandes desigualdades sociais. Segundo o Ministé-
rio da Integração Nacional mais da metade (58%) da população pobre 
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do país vive na região. Caracterizada por prolongado período seca, ir-
regularidade de chuvas, semiaridez do clima e alta taxa de evapotrans-
piração, a região é marcada por uma histórica estrutura concentradora 
de renda, riquezas, água e terra.

No entanto, na luta diária pela sobrevivência, mulheres e homens 
do Semiárido, donos de um saber adquirido a partir da vivência e ob-
servação da natureza, aprenderam a conviver com o meio ambiente, 
com os ciclos das chuvas, o comportamento das plantas, dos animais 
e as características do clima e do solo. 

Nas últimas décadas, entretanto, outro discurso sobre a realida-
de do sertanejo e as alternativas sustentáveis de desenvolvimento do 
semiárido brasileiro surge associado a um conjunto de ações de orga-
nizações da sociedade civil, que vem mostrando uma nova concepção 
simbólica do Semiárido, mais positiva. Diversas famílias agricultoras 
passaram a atuar e experimentar alternativas baseadas na ideia de que 
é possível e necessário conviver com a seca. 

A experimentação concreta de viabilização de projetos alternativos 
ressalta a possibilidade de conviver com dignidade com o Semiárido, 
desde que haja vontade política e ações voltadas sistematicamente 
para o desenvolvimento local sustentável, como, por exemplo, a cons-
trução de cisternas, tanques de captação e armazenamento da água 
das chuvas para consumo humano.

A partir destas iniciativas são apontadas novas formas de dizer e 
fazer este espaço do Semiárido. Em contraposição ao Sertão atrasado 
e vítima da seca, os movimentos locais iniciam um novo discurso de 
convivência e potencialização dos recursos locais, na ideia de recons-
truir o cenário do Sertão, ainda estigmatizado pelo chão rachado em 
que sobrevive uma população de miseráveis. Uma região que passa a 
aparecer como um território de possibilidades. 

Nesse contexto, ações de comunicação popular apostam numa 
narrativa que valoriza cultura local e a construção de um novo imagi-
nário de Semiárido e da identidade sertaneja, como uma região com 
riquezas naturais e humanas, na tentativa de promover mobilização 
social e desenvolvimento das comunidades rurais. 

Marilena Chauí (2000) reflete sobre a importância da questão do 
discurso competente como um discurso no qual os interlocutores são 
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previamente reconhecidos e autorizados a ter lugar privilegiado de 
fala. 

“O discurso competente é aquele que pode ser proferido, ou-
vido e aceito como verdadeiro ou autorizado (...). O discurso 
competente é o discurso instituído. É aquele no qual a lin-
guagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida: 
não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qual-
quer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância”. 
(CHAUÍ, 2000)

Neste sentido, o discurso cria, difunde e legitima o “sentimento 
de pertencimento” e a coesão social. O acesso e a produção local de 
informação configuram-se como elemento central nas discussões de 
ressignificação da cultura local.

Dados oficiais do Ministério da Integração revelam que o Semiári-
do Brasileiro abrange uma área de 969.589,4 km² e compreende 1.133 
municípios de nove estados do Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
Nessa região, vivem mais de 20 milhões de pessoas, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Apesar do enorme potencial da natureza e do seu povo, o Semiári-
do é marcado por grandes desigualdades sociais. Segundo o Ministé-
rio da Integração Nacional mais da metade (58%) da população pobre 
do país vive na região. As contradições e injustiças que permeiam a 
região podem ser percebidas inclusive no acesso à renda, que reflete 
também uma forte desigualdade de gênero. 

Metade da população no Semiárido, ou mais de dez milhões de 
pessoas, não possui renda ou tem como única fonte de rendimento os 
benefícios governamentais. Na sua maioria mulheres. Caracterizada 
por prolongado período seco, irregularidade de chuvas, semiaridez do 
clima e alta taxa de evapotranspiração, a região é marcada por uma 
histórica estrutura concentradora de renda, riquezas, água e terra.

Os mais afetados por esta situação são as mulheres e os jovens com 
autonomia financeira reduzida e falta de oportunidades na região 
para geração de renda. No entanto, na luta diária pela sobrevivência, 
mulheres e homens do Semiárido, donos de um saber adquirido a par-
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tir da vivência e observação da natureza, aprenderam a conviver com o 
meio ambiente, com os ciclos das chuvas, o comportamento das plan-
tas, dos animais e as características do clima e do solo.

A concepção de território rural traz a ideia de um espaço físico, 
geograficamente definido, a partir de critérios como o ambiente, a 
economia, a sociedade, a cultura, a política e uma população, onde se 
pode distinguir elementos de identidade e coesão. 

A dimensão territorial surge, então, como fator importante no pro-
cesso de desenvolvimento, introduzindo novas abordagens, em que o 
território não é visto apenas como espaço físico, mas o ambiente em 
que exercem formas específicas de interação social e tecem redes de 
relações e atores para a constituição de empreendimentos inovadores, 
fenômeno que vem sendo designado de capital social (PUTNAM, 1993). 

Nessa abordagem, destaca-se a consideração de um “sentimento 
de pertencimento” na definição territorial, levando em consideração, 
mais que elementos econômicos ou geográficos, as representações po-
líticas e socioculturais. Mais que uma definição arbitrária, ou tecno-
burocrática, compor um território deve levar em consideração o reco-
nhecimento cultural.

Poucos termos são tão complexos de definição e de compreensão 
como a palavra cultura. Qualquer tentativa de abarcar a cultura den-
tro de uma definição restrita parece cair em conflito com uma multi-
plicidade de conceitos. 

Um dos seus significados originários vem do termo cult, que em 
inglês designa o cultivo, o cuidado. Inicialmente, o cuidado com a 
terra, com a lavoura. Marilena Chauí (2009) lembra que ao longo da 
história, esse sentido foi se perdendo e, no século XVIII, o conceito 
de cultura ressurge com a Filosofia da Ilustração como sinônimo de 
civilização e passa ser encarada como “um conjunto de práticas (artes, 
ciências, técnicas, filosofia, os ofícios) que permite avaliar e hierarqui-
zar o valor dos regimes políticos, segundo um critério de evolução.” 
(CHAUÍ, 2009). 

A partir do século XIX, com a filosofia alemã, há uma ruptura da 
cultura com a natureza, tornando-se uma referência essencialmente 
humana. 
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“(...) o termo cultura passa a ter uma abrangência que não pos-
suía antes, sendo agora entendido como produção e criação 
da linguagem, da religião, da sexualidade, dos instrumentos 
e das formas do trabalho, dos modos da habitação, do ves-
tuário e da culinária, das expressões de lazer, da música, dos 
sistemas de relações sociais – particularmente os sistemas de 
parentesco ou estrutura da família – das relações de poder, 
da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A cultura passa 
a ser compreendia como o campo em que os sujeitos huma-
nos, elaboram símbolos e signos, instituem as praticas e os 
valores, definem para si próprios o possível e o impossível, 
a direção da linha do tempo (passado, presente e futuro), as 
diferenças no interior do espaço (percepção do próximo e do 
distante, do grande e do pequeno, do visível e do invisível), 
os valores – o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o 
injusto – que instauram a ideia de lei e, portanto, do permiti-
do e do proibido determinando o sentido da vida e da morte e 
das relações entre o sagrado e o profano (...)”(CHAUÍ, 2009).

A partir dessa noção de cultura nas sociedades modernas, Roberto 
DaMatta (2012), traz uma dualidade no conceito, em que um sentido 
da cultura se confunde com a noção de progresso, civilização, refina-
mento, e outro que se refere aos costumes, hábitos e manifestações 
humanas. Considera-se aqui a cultura enquanto modos de viver e de 
pertencer a uma coletividade, a uma comunidade, interagindo com as 
dimensões da cultura sob o ponto de vista da antropologia, trazidas 
por DaMatta: 

“Primeiramente, ela serve para demarcar o processo simbó-
lico por meio da qual a humanidade se diferencia da anima-
lidade e da natureza...Nesse nível, humanidade e cultura são 
dois elementos indissoluvelmente ligados...Num segundo 
nível, a ideia de cultura diz respeito a estilos de vida. A modos 
de viver e de pertencer a uma dada coletividade. Aos estilos 
de classificar, atuar, construir e refletir o mundo. Ela apon-
ta para conjuntos de ideias destinadas a explicar a perda, o 
sofrimento, a bonança e, sobretudo, a nossa quase sempre 
inconfortável consciência de quem somos. Da nossa finitude 
e na nossa quase total incapacidade para sairmos de nossos 
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idiomas, momentos históricos, preconceitos sociais e valores 
morais. Nesse sentido, cultura é valor e ideologia: ela denun-
cia o nosso privilegio de negar e de refazer o mundo.” (DA 
MATTA, 2012) 

No âmbito da cultura, se constrói o processo de dissociação da ex-
periência produtiva da esfera da narração, da linguagem, do discurso, 
que constitui a forma como o homem compreende e se percebe no 
mundo. Uma visão que concebe a cultura como elemento indissociá-
vel da vida social e do desenvolvimento, recoloca o homem no lugar 
central do processo de produção da realidade concreta. A formação da 
consciência, dos valores e costumes governada pela atividade humana 
em sociedade. 

Para Barros (2007), a cultura gera desenvolvimento humano por-
que fornece instrumentos de conhecimento, reconhecimento e auto-
conhecimento. Ou seja, porque gera identidade (BARROS, 2007, p. 
6). A noção de desenvolvimento, que esteve pautada por décadas na 
concepção de modernização e progresso, é pontuada pelo autor como 
uma tríplice relação entre cultura e desenvolvimento: 

a)  dimensão política – a cultura cria as condições para a vida co-
letiva, portanto, funda a experiência pública; 

b)  dimensão social – a cultura é condição para o exercício da cida-
dania pensada como inclusão e pertencimento; 

c)  dimensão econômica – a cultura é geradora de renda. 
Os modelos clássicos comunicacionais percebem a dimensão co-

municativa como o processo em que um emissor é responsável pela 
transmissão de códigos e mensagens a um receptor passivo. 

Ainda que estes conceitos tenham passado por transformações, 
em que o receptor é também considerado como elemento que interfe-
re na elaboração e significação da mensagem, principalmente quando 
a consideração é de um receptor-consumidor, persiste uma visão tec-
nicista, utilitarista, e unilateral da comunicação, num processo redu-
zido à transmissão ou recepção de mensagens codificadas. 

A ideia do campo das mídias ou media como espaço privilegiado 
da modernidade está atrelada a esta percepção que reduz a experiên-
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cia comunicacional à dimensão tecnológica. É a comunicação midiá-
tica como a instituição de mediação social, política e cultural da mo-
dernidade, com dispositivos formais e informais de legitimação fluida 
e disseminada, assentado na elaboração, gestão, difusão e sanção de 
valores fundamentais do mundo fragmentado.

A comunicação enquanto difusor e legitimador dos mecanismos 
e efeitos da globalização é parte fundamental no processo de afirma-
ção das culturas hegemônicas, a partir dos usos e concepções histo-
ricamente construídos enquanto aparato técnico. Mas que também 
podem ser reapropriados como estratégia fundamental na ressignifi-
cação e valorização das identidades locais, ferramenta na constituição 
de redes e mobilização de atores sociais, além de elemento capaz de 
promover a circulação e difusão de informações de interesses comuni-
tários e a mobilização popular. 

Sob esta perspectiva da comunicação na contemporaneidade, os 
processos comunicativos se configuram como um elemento novo e es-
tratégico no processo de desenvolvimento territorial participativo. A 
comunicação como espaço de expressão e construção dos sentidos. 

Se a comunicação pode ser compreendida como elemento ineren-
te e fundamental a todo ser humano, e não apenas como aparato ou 
extensão tecnológica, pode-se afirmar que a ação comunicacional de-
veria ser entendida pelo Estado como direito universal e inalienável. 
Um entendimento da comunicação e da cultura como direitos funda-
mentais que possibilitam e ampliam o acesso a outros direitos sociais, 
políticos e civis.

É a partir dessa concepção que surge uma série de iniciativas e 
mobilizações, que começam a ganhar força, volume e visibilidade 
como o movimento das rádios comunitárias, do software livre, de 
produção de mídia independente, dentre outros. 

Reagindo ao controle burocrático dos meios, expande-se a criação 
de uma série de emissoras comunitárias que buscam atuar como ele-
mento fomentador e articulador da organização dos agentes sociais na 
construção do desenvolvimento e da identidade da comunidade. 

A partir da relação cotidiana da informação com a vida política e 
produtiva se configura a possibilidade de um novo fazer comunicação, 
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trazendo uma nova maneira de se fazer comunicação: uma comuni-
cação popular. 

A comunicação popular, também denominada de alternativa, par-
ticipativa, horizontal, comunitária e dialógica, representa uma forma 
alternativa de comunicação, que tem origem nos movimentos popu-
lares dos anos 1970 e 1980, tanto no Brasil como na América Latina. 
Cecília Peruzzo (2006) explica que não é qualquer tipo de mídia, mas 
um processo de comunicação que emerge da ação dos grupos popula-
res e tem um caráter mobilizador. 

“Em síntese, a comunicação popular e alternativa se caracte-
riza como expressão das lutas populares por melhores condi-
ções de vida que ocorrem a partir dos movimentos populares 
e representam um espaço para participação democrática do 
“povo”. Possui conteúdo crítico-emancipador e reivindicativo 
e tem o “povo” como protagonista principal, o que a torna 
um processo democrático e educativo. É um instrumento 
político das classes subalternas para externar sua concepção 
de mundo, seu anseio e compromisso na construção de uma 
sociedade igualitária e socialmente justa.” (PERUZZO, 2006).

Com o aumento de inciativas de comunicação popular desenvolvi-
das pelas organizações e movimentos sociais do Semiárido, elas pas-
sam a ser menos combativas e a incorporar também o lúdico, a cultura. 

Os instrumentos de comunicação popular tem se tornado aparatos 
que contribuem com o registro, sistematização e disseminação de ex-
periências de convivência com o Semiárido, contribuindo para o for-
talecimento e valorização da cultura sertaneja e construção de uma 
identidade de um semiárido rico e diverso. 

A construção do discurso e da narrativa, ferramenta essencial na 
criação e legitimação do entendimento do mundo e da forma como 
ele se constitui, é também um ambiente de disputa. Gramsci atenta 
para o papel dos intelectuais – produtores, organizadores e difusores 
do discurso em que os grupos sociais, para se legitimarem socialmen-
te no mundo da produção econômica, produzem seus próprios inte-
lectuais. Ou seja, se esforçam em construir os atores legitimados do 
discurso, que darão sustentação ao pensamento e à ação dominante.
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A comunicação convertida em elemento de disputa na ressignifi-
cação e valorização das culturas locais, na constituição de redes e mo-
bilização de atores sociais, capaz de promover a circulação e difusão 
de informações de interesses comunitários. 

Enfim, o lugar de enunciação do discurso que cria, difunde e legi-
tima o sentimento de pertencimento, a coesão social e as formas de 
interação do homem com o mundo em seu território cotidiano é o 
locus das disputas contemporâneas.

Aos movimentos sociais locais, empenhados no contradiscurso, 
a comunicação popular apresenta-se como estratégia de reafirmação 
dos ritos, ritmos e significações locais, e transformação dos valores de 
subserviência, motivando a convivência emancipatória com o Sertão, 
valorizando a cultura local e construindo uma identidade e represen-
tação de um Semiárido de possibilidades.
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O sertanejo rural e as suas representações sociais 
sobre o consumo de álcool

Bruno Klecius Andrade Teles 
Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira

Introdução

Os sertanejos têm sua história marcada por uma luta constante 
pela sobrevivência em um ambiente marcado por dificuldades. O 
clima semiárido, a falta de chuvas e a vegetação rica da caatinga ca-
racterizam este espaço brasileiro. Chacon (2007: 31) expõe que estas 
especificidades postas construíram uma cultura que resiste a todas as 
dificuldades, uma cultura de resistência e solidariedade que permite 
ao sertanejo superar as adversidades, especialmente aquelas ligadas à 
sua própria organização social e a sua relação com o meio ambiente. 

No sertão do São Francisco, caracterizado pela presença do Rio São 
Francisco cortando suas veredas, existem grandes projetos agrícolas, 
principalmente aqueles ligados ao desenvolvimento da fruticultura 
irrigada no Submédio São Francisco, região que compreende Petroli-
na (PE), Juazeiro (BA) e o entorno destes municípios. Filho (2005:89) 
analisa que os benefícios proporcionados por esse potencial agrícola 
continuam limitados a um reduzido grupo social local e o espetáculo 
do crescimento só tem lugar para uns poucos dentro do sertão rural do 
submédio do São Francisco. 

A rápida difusão da cultura urbana e dos meios eletrônicos no ser-
tão, como a televisão e a internet, disseminaram uma grande quanti-
dade de informações e modos de vida que não representam este lugar, 
criando novos desejos e anseios em uma população que foi deixada 
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de lado historicamente no plano das políticas públicas (CHACON, 
2007:32). A cultura sertaneja, assim, segundo o mesmo autor, tem se 
transformado e adquirido características urbanas antes inexistentes, 
ao passo que peculiaridades históricas, tradições e formas de viver são 
esquecidas ou substituídas. Nessa perspectiva, novas formas de pen-
sar o sertão passam a prezar pela convivência sustentável com as ca-
racterísticas socioambientais, investindo em participação, autonomia 
e responsabilidade sertaneja.

Na mesma linha de raciocínio, Lima (2005:89) destaca a nova lógi-
ca de tratamento conferida ao ambiente rural, onde há uma crítica às 
teorias que o colocam como um espaço unicamente agrícola, do cam-
po, da natureza. Assim, o rural não é mais palco apenas de atividade 
primárias. A revalorização da ruralidade como uma maneira de viver 
diferenciada dos grandes centros metropolitanos, acaba por impul-
sionar uma série de atividades não agrícolas em áreas rurais.Pensar o 
sertão rural a partir de uma lógica agrícola/agrária nos moldes exten-
sivos, irrigados e de mecanização agrícola é aceitar que esta estrutura 
pode até gerar riquezas, mas não distribuiu renda nem propiciou de-
senvolvimento sustentável aos sertanejos.

Para Kayser (1990) apud Wanderley (2000: 88) a ruralidade é um 
modo peculiar de utilização do espaço e de vida social, e é necessário 
compreender suas adjacências para estudá-lo, focando nas especifi-
cidades e nas representações deste espaço rural, entendido como es-
paço físico (território e símbolos), lugar onde se vive (modo de vida 
e identidade) e lugar de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania), 
ressaltando-se que, ao falar deste sertanejo rural, estamos abrangen-
do agricultores familiares, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, além 
da diversidade interna de cada grupo. 

Izique (2012:204), considera a atual possibilidade de uma redefini-
ção de identidades entre o rural e o urbano, devendo-se atentar para 
uma dinâmica que inclui uma diversidade de sistemas simbólicos coe-
xistentes e nem sempre concorrentes. Há no rural brasileiro ainda mui-
to do atraso, por razões históricas e a falta de desenvolvimento rural na 
grande maioria das regiões do país se deve fundamentalmente à falta de 
desenvolvimento das atividades não agrícolas (SILVA, 2001:37). 
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Alguns autores (ABRAMOVAY, 2006; FLORES, 2003) pensam os 
espaços (urbano e rural) a partir da lógica territorial buscando rom-
per com enfoques setoriais, integrar as diversas atividades e espaços. 
A instituição dos Territórios indica uma tendência à descentralização 
política, na qual as ações no âmbito da saúde, agricultura, infraestru-
tura e educação passam a ser integradas no planejamento e na gestão. 
Nesta perspectiva, as ações em torno da Educação do Campo passam 
a ter um lugar no território instituído, favorecendo o fortalecimento 
de algumas experiências consolidadas, assim como a emergência de 
outras.Território, segundo Souza (1995: 78), é fundamentalmente um 
espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder, po-
dendo ser entendido como a projeção de relações sociais no espaço, o 
resultado das articulações entre os atores sociais locais que reconhe-
cem uma identidade comum, que criam uma teia de forças, de rela-
ções sociais e de poder, o que acaba por definir um limite com base na 
alteridade.

Natureza da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter quanti-quali-
tativo, fundamentado na abordagem estrutural das representações 
sociais, definida por ABRIC (1998) como uma organização, uma es-
trutura que é atravessada por diferentes dimensões. A investigação 
exploratória teve por objetivo conhecer a variável de estudo tal como 
se apresenta, pressupondo que o comportamento humano é melhor 
compreendido no contexto social onde ocorre (PIOVESAN E TEM-
PORINI: 1995). 

O procedimento de método misto se adequa à necessidade de reu-
nir tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos em um estu-
do, ampliando a discussão da necessidade de uma pesquisa explorar e 
ao mesmo tempo explicar o fenômeno estudado. Para atingir os obje-
tivos propostos e visando integrar e ampliar as contribuições teórico-
metodológicas de cada uma dessas abordagens, esta pesquisa utiliza 
a Estratégia de Triangulação Concomitante (CRESWELL, 2007:219), 
utilizando-se dos dois métodos, mas privilegiando o qualitativo, em 
uma tentativa de fazer uma corroboração ou validação cruzada, uti-
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lizando-os como forma de compensar pontos fracos inerentes a um 
método com os pontos fortes de outro método. 

Respeitou-se a Resolução 466/2012 CNS/MS, que define as ques-
tões éticas para pesquisas envolvendo seres humanos. A participação 
dos sujeitos foi de forma voluntária, mediante a assinatura de um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após receber as infor-
mações sobre os objetivos da pesquisa e a garantia de sigilo sobre a 
fonte de informação. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNIVASF para avaliação e aprovado pelo mesmo, estando 
registrado sob o protocolo nº 0002/200813 do CEDEP/UNIVASF. 

O estudo foi realizado nos municípios de Petrolina – PE e Juazei-
ro – BA, polos do Sertão do submédio São Francisco, na região do 
semiárido nordestino. Trabalhou-se com duas áreas da zona rural de 
Petrolina (Izacolândia e Km 25) e duas áreas da zona rural de Juazei-
ro (Itamotinga e Juremal). A escolha das comunidades foi feita em 
função da presença de serviços de saúde (Unidades Básicas de Saúde) 
atuando na cobertura sanitária do local. 

Os participantes da pesquisa consistiram em homens e mulheres, 
usuários e não usuários de bebida alcoólica, que residiam nas comu-
nidades supracitadas a mais de 5 anos. Os critérios de inclusão no 
estudo foram: possuir mais de 18 anos e estar presente no domicílio 
ou unidade de saúde no momento da visita destinada à entrevista. Os 
critérios de exclusão de participação no estudo foram: aincapacidade 
de responder as perguntas da entrevista por conta de incapacidade fí-
sica (mudez, surdez, etc.) ou cognitiva (retardos, transtornos, etc) ou 
devido à incapacidade aparente para expressar sua opinião por meio 
da fala por estar sobre o efeito de qualquer substância psicoativa (in-
cluindo o álcool). 

Foram entrevistados 95 sujeitos, dos quais 47 eram do sexo femini-
no e 48 do sexo masculino, havendo um equilíbrio quantitativo entre 
os gêneros. Tal fenômeno não foi intencionalmente calculado, ten-
do em vista que a escolha amostral foi por conveniência. A média de 
idade entre os respondentes foi de 39 anos. Vale destacar que dos 48 
homens respondentes, 45 já haviam bebido alguma vez na vida, en-
quanto que das 47 mulheres apenas 34 já o haviam feito. 
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No quesito religião, 51 sujeitos respondentes se declararam católi-
cos e 23 evangélicos, sendo os demais sem religião ou não responde-
ram. Dos 51 católicos, 40 já fizeram uso de bebida alcoólica alguma vez 
na vida, e dentre os 23 evangélicos, 20 já o fizeram. Dos entrevistados, 
72% não trabalhavam (68 sujeitos), 38% (37 sujeitos) não praticavam 
atividades físicas. Dos respondentes, 83% já consumiram bebida alco-
ólica alguma vez na vida (79 sujeitos), 47% já consumiram bebidas al-
coólicas nos últimos 12 meses (45 sujeitos), 56% já ficou bêbado algu-
ma vez na vida (54 sujeitos). Acerca dasconsequências relacionadas ao 
uso de bebidas, 17% dos sujeitos alegaram já ter tido algum problema 
de saúde proveniente do consumo de bebidas (17 sujeitos), 15% afir-
maram já ter sofrido acidente sob o efeito de álcool (14 sujeitos) e 32% 
já brigou emsituações que envolviam bebidas (30 sujeitos). Por fim, 
89% dos sujeitos responderam conhecer alguém que tem problemas 
com o consumo de bebidas alcoólicas (85 sujeitos) e 46% disseram já 
ter tido acesso a educação em saúde (palestras, informativos, etc.), 
acerca do uso de bebidas (44 sujeitos).

Foi aplicado um roteiro semiestruturado contendo 15 questões 
abertas e um questionário objetivo contendo 15 questões. As entrevis-
tas foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. Os instru-
mentos foram previamente testados com a sua aplicação em uma pe-
quena amostra de 05 sujeitos de Izacolândia (população em estudo), 
permitindo a correção de erros e a obtenção de informações comple-
mentares para o melhor entendimentos dos instrumentos. Não houve 
necessidade de mudanças significativas após a validação. 

A quantidade final de sujeitos entrevistados foi definida por meio 
da Amostragem por Saturação (FONTANELLA et. al:2008), princípio 
que preconiza a continuidade de entrevistas até que as informações 
comecem a se repetir continuamente como se estivessem saturadas 
as respostas possíveis. Este método é típico de pesquisas qualitativas, 
cuja representatividade estatística da amostra não se faz tão relevante 
em relação a quem é entrevistado (FONTANELLA et al: 2008). Assim, 
obteve-se ao final da coleta 95 entrevistas, sendo 18 sujeitos de Iza-
colândia, 31 sujeitos de Itamotinga, 19 de Juremal e 27 do Maria Tereza 
(Km 25). 
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A coleta dos dados foi realizada nos domicílios dos sujeitos ou na 
Unidade de Saúde da Família de referência da comunidade, em um 
local reservado que garantia o sigilo das informações. A coleta aconte-
ceu entre os meses de outubro de 2013 e fevereiro de 2014 e contou com 
a colaboração de 3 estudantes da UNIVASF, que foram devidamente 
instruídos e treinados para a atividade. A coleta se dividiu em duas 
etapas: fase de observação e aproximação, e fase de coleta de dados. 

A primeira etapa da pesquisa foi constituída por uma observação 
de campo e aproximação com os sujeitos onde seriam realizadas as 
entrevistas, nas comunidades citadas. Eram observados in loco e dis-
cutidos com alguns profissionais da equipe de saúde e comunitários 
os melhores horários para a visita de coleta, locais e formas de abor-
dagem. Mesmo com este cuidado e com o cumprimento do esclareci-
mento ético da pesquisa durante a abordagem antes de cada entrevis-
ta, foram notificadas algumas negativas pontuais em participar, por 
parte de sujeitos que alegaram medo de se complicar com a Previdên-
cia Social, INCRA, Programa Bolsa Família, alegando que os dados 
coletados poderiam prejudica-los neste sentido. 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas breves (média de 15 
minutos) objetivando coletar a informação da representação, com 15 
questões abertas, dando possibilidade de respostas amplas, obtenção 
dos discursos e a interação com os sujeitos da pesquisa em torno do 
objeto de estudo, buscando apreender as representações sociais sobre 
o uso de bebidas alcoólicas. Por fim e sequencialmente, foi aplicado 
nos mesmos sujeitos um questionário com 15 questões objetivas rela-
cionadas a aspectos socioeconômicos do sujeito e com informações 
mais diretivas acerca do uso de álcool. 

Todo o material da entrevista coletado foi transcrito na íntegra no 
programa Word em um computador. Em seguida, para possibilitar a 
análise, o material foi preparado para processamento em softwares de 
análises lexicais de conteúdo. Este processo foi realizado nos meses de 
março e abril do ano de 2014.

Os dados das entrevistas foram preparados para análise do sof-
tware IRAMUTEQ através da produção de Corpus, que são bancos de 
dados de texto passíveis de análise pelo programa. Para tanto, o ma-
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terial textual transcrito das entrevistas foi submetido a uma leitura 
flutuante, como um artifício para definir as variáveis na preparação do 
corpus, assim como para compreendê-los nos resultados gerados. A 
criação de dimensões de conteúdo antes da análise do IRAMUTEQ foi 
realizado para evitar que as categorias apontadas pelo software fossem 
justamente as idéias centrais de cada questão indagada aos sujeitos. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados de acordo com 
o método da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Este método de 
análise foi escolhido devido ao seu caráter focal na comunicação como 
ponto inicial para estudos acerca de um determinado objeto de pes-
quisa. O método permite a sistematização e categorização a partir do 
discurso do sujeito, do qual se obtém o material para reflexão sobre as 
significações e símbolos utilizados na expressão de informações sobre 
uma temática específica (SANTOS et al., 2005). No intuito de com-
preender a variedade de temas ocorrentes em um conjunto de textos, 
ao passo que avalia a frequência destes neste conjunto, a Análise de 
Conteúdo aponta a elaboração de grupos de ocorrência de elementos 
de significados aproximados numa comparação entre os elementos 
do Corpus (palavras ou sentenças), permitindo assim a formação de 
categorias mais gerais de conteúdo (NASCIMENTO & MENANDRO: 
2006). 

Os dados das entrevistas, após transcrição, agrupamento em cate-
gorias e preparação do Corpus, foram analisados pelo software gratui-
to IRAMUTEQ. Este programa de base informacional algorítmica, de 
origem francesa, permite distintas formas de análise de dados textu-
ais, desde as mais simples como a lexical básica (cálculo de frequên-
cia de palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica 
descendente, análises de similitude). Camargo e Justo (2013) apontam 
que este software organiza a classificação do vocabulário de maneira 
simples, de fácil compreensão e com clareza, quando comparado aos 
demais softwares semelhantes. A base algorítmica do IRAMUTEQ é 
o teste Qui Quadrado. Este é um teste de hipóteses que se destina a 
encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais e avaliar 
a associação existente entre variáveis qualitativas. É um teste não pa-
ramétrico e o princípio básico deste método é comparar proporções, 
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isto é, as possíveis divergências entre as frequências observadas e es-
peradas para certo evento. 

Optou-se dentro das possibilidades ofertadas pelo IRAMUTEQ, 
pelo método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que 
classifica os segmentos de texto através de seus vocabulários e estes 
são divididos e classificados com base na frequência das formas redu-
zidas (lematizadas). Esta análise tem por objetivo alcançar classes de 
UCE (Unidade de Contexto Elementar) com vocabulário semelhante 
entre si, e ao mesmo tempo, diferente das UCE das outras classes.

O material gerado pelo IRAMUTEQ foi submetido, portanto, a 
uma Análise de Conteúdo, que também identifica a pluralidade temá-
tica presente num conjunto de textos, e pondera a frequência desses 
temas no conjunto, avaliando e denominando a constituição de agru-
pamentos de elementos de significados mais próximos, viabilizando a 
formação de categorias de conteúdo. De fato, os procedimentos rea-
lizados pelo software inferem acerca do conteúdo do material, o que 
não elimina a necessidade de uma análise humana. Sobre o assunto, 
Nascimento e Menandro (2006) apontam que os softwares realizam 
Análises de Conteúdo, mas esta não finda, por si só, a necessidade de 
se compreender e apontar Redes de Conteúdo dentro do material ge-
rado. Os dados coletados através do questionário foram tabulados no 
Excel e subsidiaram a análise qualitativa dos dados.

Algumas representações sociais dos sertanejos sobre o uso do 
álcool

É princípio constitucional ser o Estado responsável pelo bem 
estar das populações, especialmente no que se refere à educação e 
à saúde, entretanto, nem sempre isto ocorre na forma prevista. O 
SUS – Sistema Único de Saúde, teoricamente universal, é seletivo na 
prática, em grande parte pelas contingências geradas pelo modelo 
de desenvolvimento econômico brasileiro. Vidal e Cunha (2010:7) 
comentam que entre as poucas desvantagens em viver no campo 
estão a falta de oportunidades de emprego, de continuar os estudos, 
o difícil acesso a bens de serviços e consumo e a falta de espaços 
formais de lazer.Esta ideia é reforçada em um estudo realizado por 
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Alves (2010: 135) com uma população rural, onde o campo e o bar são 
os locais fundamentais de lazer. No campo, especialmente nos finais 
de semana há a possibilidade de assistir aos jogos e no bar de jogar 
sinuca e em ambos os casos, conversar com os amigos constitui-se 
no fator central. Tais aspectos culturais estão fortemente associados 
a um fenômeno frequentemente percebido em áreas sertanejas 
rurais na atualidade: o uso abusivo de álcool e sua dependência, 
principalmente entre jovens (ALVES, 2010:140). Em outro estudo 
com gruposde assentamentos rurais, Oliveira (2002:165), destaca que 
o uso do álcool também está associado à falta de perspectivas profis-
sionais, pessoais, de espaços de lazer, e de ociosidade, sendo a bebida 
colocada como uma forma de fuga dos problemas diários e aspirações 
não alcançadas.

A grande preocupação é que, segundo dados do Centro Brasileiro 
de Informações sobre Droga (CEBRID: 2014), para cada seis pessoas 
do sexo masculino que fazem uso de álcool, uma fica dependente e 
entre as mulheres, esta proporção é dez para uma. Esses dados são 
corroborados pelo SUPERA, CREAD e SENAD (2007) ao afirmarem 
que o número de homens usuários e dependentes do álcool no Brasil 
é maior que o de mulheres. 

Sobre o tema, Delgado et. al (2004:128) apontam que uma postura 
repressiva em relação ao consumo de álcool, além de equivocada, seria 
mais grave que a passividade diante dos problemas acarretados pelo 
seu uso abusivo. Estes autores apontam que uma pequena parcela da 
população não faz uso de álcool, que esta prática é milenar em várias 
culturas, que pode ser consumido de modo não prejudicial, apesar 
dos casos nocivos a saúde. O álcool quando consumido em pequenas 
doses pode trazer, inclusive, benefícios à saúde, podendo diminuir a 
incidência e mortalidade por doenças como o infarto do miocárdio e 
isquemia cerebral (MORAES e LOCATELLI, 2010: 12), entretanto, o 
consumo abusivo está associado a inúmeras consequências sociais e 
para a saúde, que podem superar os benefícios. 

Discutir sobre a prevenção ao uso de risco e dependência de drogas 
evoca muito mais que conhecer somente os aspectos farmacológicos 
dos psicoativos ou novas estratégias e técnicas pedagógicas, pois ao 
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lidar com o fenômeno do uso de drogas somos convocados a pensar 
sobre nós mesmos, sobre o ser humano e o mundo em que vivemos 
(GOMES, 2011:21), tornando-se úteis reflexões acerca de como se cons-
troem e são reforçadas as representações sobre o consumo de álcool 
dos sertanejos rurais. 

No Brasil, a política nacional de promoção da saúde imprime forte 
ênfase nas ações educativas e na veiculação de informações sobre os 
danos do uso abusivo do álcool e propõe iniciativas para a restrição 
de acesso a bebidas alcoólicas pelos segmentos vulneráveis (BARROS, 
2008:260). O importante é ter o cuidado de, ao se trabalhar com qual-
quer grupo em relação a aspectos de sua saúde, como o consumo de 
álcool, compreender os espaços vividos e as transformações que nele 
ocorrem para melhor análise da sua perspectiva quanto aos lugares 
e os vínculos emocionais que os ligamàs pessoas(BRANDÃO, 2007; 
SEVALHO, 1993). A não consideração desta hipótese leva à utilização, 
nas práticas em saúde, de estratégias ligadas à ideia de que a apreen-
são de saber instituído sempre leva à aquisição de novos comporta-
mos e práticas.

Estudos realizados por Oliveira (2012) expôs sua experiência em 
trabalho com assentados na região de Brasília – DF, apontando que 
o consumo de bebidas neste contexto, mesmo com a venda controla-
da pelo INCRA, tem se mostrado uma problemática a ser observada 
com atenção, destacando que há um alto consumo de bebida alcoólica 
como mecanismo de fuga da situação de vulnerabilidade e falta de 
perspectiva de vida para o grupo. 

Um fator de destaque relacionado ao consumo de álcool dentro 
do contexto do sertanejo rural, é a tentativa de corresponder sócio 
culturalmente a um ideal masculino, descrito por Sen (2000), como 
envolver-se em atividades perigosas e violentas, resistir aos sintomas 
de doenças e ao autocuidado. Estima-se que 6 a 15% da população 
que demanda cuidados primários de saúde fazem uso abusivo ou são 
dependentes do álcool, prevalência que aumenta para 15% a 61% nos 
pacientes que procuram clínicas ou hospitais especializados. Apenas 
um terço desses pacientes, entretanto, tem seu problema de alcoolis-
mo detectado pelo médico (BARROS, 2008:260).



O sertanejo rural e as suas representações sociais sobre o consumo de álcool
Bruno Klecius Andrade Teles, Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira

155

Gazzinelli et.al (2005:201) afirmam que a partir desta lógica, com-
portamentos inadequados do ponto de vista da promoção da saúde 
são explicados como decorrentes de um déficit cognitivo e cultural, 
cuja superação pode se dar por meio de informações científicas e sa-
beres provenientes do exterior. Nesta visão equivocada, o princípio de 
se educar para a saúde e para o ambiente partem da hipótese de que 
vários problemas de saúde são resultantes da precária situação edu-
cacional da população, carecendo, portanto, de medidas corretivas 
ou educativas. Trabalhos educativos em saúde que não se preocupam 
em levantar as noções que os sujeitos têm sobre determinado fenô-
meno são vistos como ultrapassados e equivocados. Gazzinelli et. al. 
(2005:202) exemplificam ainda com o estudo de Uchoa et. al. em Mi-
nas Gerais, concluindo que ações que partem dessa premissa não têm 
sido efetivas para a transformação do saber ou para o desenvolvimento 
de um comportamento preventivo em populações da área rural. Não 
apenas para a saúde, mas, de uma maneira mais ampla, para a socie-
dade do conhecimento, a abordagem e a realização de pesquisas sobre 
representações sociais podem ser consideradas ingredientes indis-
pensáveis para a melhor compreensão dessa sociedade. Franco (2004) 
aponta ser esta a razão de atribuir-se a elas uma virtude preditiva, uma 
vez que, o que um indivíduo diz, reflete as suas concepções de mundo 
e a sua orientação para a ação. Para entender as construções a respeito 
do consumo de álcool e elaborar projetos de intervenções, tanto em 
populações rurais ou urbanas, necessita-se que sejam consideradas 
as representações sociais elaboradas dentro do contexto que trazem 
marcas de caráter religioso, do divino, do medo, da culpabilidade (SE-
VALHO, 1993), entendendo-o como um aspecto cultural. Justifica-se 
ainda que são poucos os estudos relacionados ao consumo de bebidas 
alcoólicas no nordeste e mais especificamente em relação ao uso entre 
sertanejos. Os dados e estudos mais disponíveis retratam o consumo 
de álcool no Brasil e nas principais capitais brasileiras, omitindo da-
dos das especificidades regionais. 

Segundo Santos et al. (2005:58), o estudo das Representações So-
ciais, iniciado com Serge Moscovici, trouxe um instrumento de suma 
importância para o conhecimento dos saberes do senso comum como 
modelos e formas de aquisição de conhecimento sobre os objetos e 
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experiências da realidade cotidiana dos sujeitos em comunidade. Para 
Moscovici (1978) as Representações Sociais concernem aos conteúdos 
do pensamento cotidiano e ao estoque de ideias que dão coerência às 
nossas crenças religiosas, ideias políticas e às conexões que criamos. 

O estudo de uma representação social pressupõe investigar o que 
pensam os indivíduos acerca de um determinado objeto (a natureza 
ou o próprio conteúdo da representação) e que funções o conteúdo 
de uma representação assume no universo cognitivo e social dos in-
divíduos. Ao se debruçar sobre a teoria das representações sociais en-
foca-se a forma dos processos ou mecanismos psicológicos e sociais 
que possibilitam a construção ou a gênese deste conteúdo. Ogata et 
al. (2008:173) comenta que os estudos das representações sociais têm 
tido papel importante na área da saúde, por preocupar-se com a sub-
jetividade do cotidiano e com as relações que a permeiam.

No caso da saúde/doença, elas permitem expor as concepções in-
dividuais do grupo e de sua relação com o mundo social. Ela reflete 
sobre como os indivíduos, os grupos, os sujeitos sociais constroem 
seu conhecimento a partir da sua inscrição social, cultural etc., por 
um lado, e por outro, como a sociedade se dá a conhecer e construir 
esse conhecimento com os indivíduos (ARRUDA: 2002). Em suma, 
segundo Moscovici (2009), para se compreender como o pensamento 
pode ser considerado como ambiente, é preciso entender que o que 
percebe-se e imagina-se não são nada mais além de ideias. Isso quer 
dizer que, ao se colocar um símbolo convencional na realidade e tam-
bém prescrevê-lo com a tradição, memórias, costumes e conteúdos 
culturais, passa-se a transformar tais ideias como se fossem materiais. 
Nesse sentido as representações sociais não somente interferem na 
forma de pensar, mas no próprio ambiente (social e cultural). 

Estudos em Representações Sociais para a compreensão dos sen-
tidos da realidade vivida pelos sujeitos são comuns na literatura aca-
dêmica. Em 2010, Vidal e Cunha abordaram as representações sociais 
e as percepções dos jovens entre 17 e 18 anos sobre o espaço rural que 
vivem (região do Sertão de Cima, Município de Jaguariaíva – PR), e 
apontaram que para estes sujeitos a compreensão é de que são excluí-
dos e marginalizados no que diz respeito aos serviços públicos e estru-
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tura do contexto urbano, mas apesar disto não desejam sair do campo. 
Ainda neste sentido, em 2006, Araújo et. al. em pesquisa intitulada 
―O idoso nas instituições gerontológicas: um estudo na perspectiva 
das representações sociais, pesquisaram as representações sociais de 
velhice entre 50 idosos institucionalizados e apontaram que dentre 
estes as representações sociais da velhice caminham numa conotação 
negativa e comumente associada a questões de doença. 

Com o desenvolvimento tecnológico informático e a crescente 
aceitação da comunidade científica internacional de softwares es-
tatísticos, o pesquisador tem tido várias alternativas para análise de 
dados em pesquisas sobre Representações Sociais. Existe uma série 
de programas computacionais que auxiliam na análise estatística de 
dados textuais ou linguísticos, tornando possível uma ampliação da 
sua amostra em estudos qualitativos. Ao mesmo tempo, o uso de sof-
twares garante uma economia de tempo no processo de análise, que 
se realizado de forma tradicional duraria dias ou semanas (AZEVEDO 
et. al, 2013:2).

Dentre as análises possíveis, destaca-se a Análise Textual, um tipo 
de análise de dados que se debruça sobre material verbal transcrito 
(textos escritos, entrevistas, documentos, redações etc.), mostran-
do-se extremamente relevantes nos estudos referentes ao conteúdo 
simbólico de sujeitos ou grupos acerca dos fenômenos, pois são com-
postos essencialmente pela linguagem (CAMARGO e JUSTO, 2013:2). 

A análise de dados oriundos de textos é uma proposta de supera-
ção da antiga dicotomia entre quantitativo e qualitativo, na medida 
em que torna possível a quantificação e utilização de cálculos esta-
tísticos sobre dados qualitativos como textos (CAMARGO E JUSTO, 
2013:2). Assim, em pesquisas em que se busca compreender conteú-
dos e representações, a Análise Textual torna possível tanto quantifi-
car como inferir sobre a determinação das classes, sendo estas defini-
das por meio da frequência e ocorrência das palavras, realizando uma 
categorização tal qual a análise de conteúdo clássica (AZEVEDO et. 
al, 2013:2).

O emprego de softwares de análises textuais em pesquisas para 
análise de Representações Sociais é comum e frequente na literatura 
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acadêmica. Silva et. al (2013), investigaram como a hipertensão arte-
rial é tratada nas reportagens de uma revista de grande circulação no 
Brasil, usando o software IRAMUTEC para a realização da análise tex-
tual, e este apontou cinco classes de conteúdo relacionadas ao tema, 
divididas entre um bloco de conteúdos direcionados ao tratamento e 
controle da hipertensão e outro bloco com elementos de caráter prio-
ritariamente informativo, vinculados ao contexto epidemiológico, 
consequências da doença, relação com outros quadros patológicos e 
fatores de risco para a hipertensão arterial. Verificou-se que houve um 
aumento de conteúdosinformativos e descritivos sobre a doença com 
o passar dos anos e ressaltaram a importância da mídia na difusão de 
informações absorvidas pelos grupos sociais. 

A pesquisa sobre representações sociais pode ser considerada um 
ingrediente fundamental para entendimento do funcionamento dos 
grupos e dos comportamentos das pessoas, pois tratam de elementos 
simbólicosexpressados pelos homens, através degestos e ou palavras. 
Através da linguagem escrita ou oral, as pessoas expressam o que pen-
sam e como compreendem determinada situação, elaboram opiniões 
e formulam expectativas em relação a fatos e objetos. Estes proces-
sos são construídos socialmente eestão relacionados ao contexto nos 
quais estes indivíduos compartilham seus símbolos linguísticos. No 
caso dos sujeitos envolvidos na pesquisa, as suas representações so-
ciais sobre o uso do álcool são bastante variadas, entretanto, está pre-
sente nas falas de quasetodos a preocupação em não ser um exemplo 
ruim para os filhos, bem como, reprimir tal comportamento nos mes-
mos, como demonstram as falas: 

(...) então, é como eu estou dizendo Eu tenho um filho com 15 
anos, eu não quero trazer problema pra dentro de minha casa 
porque aí já é um problema que você vai trazer pra dentro de 
sua casa, né...”(sujeito 39).

(...) ainda bebi escondido do meu pai. Quando ele soube que 
eu tinha bebido, com uns oito dias, eu não apanhei muito 
por causa de minha mãe, porque mãe é mãe. Mas ele brigou 
muito (sujeito 2).
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O fato de fazer uso de bebidas alcoólicas é posto como um exem-
plo negativo para os filhos, como uma influência para que no futuro 
o mesmo também venha a consumi-la.Os pais, neste sentido, assu-
mem grande responsabilidade diante das escolhas dos filhos, afinal de 
contas são deles os principais ―padrões de comportamento dentro 
do processo de socialização dos mesmos, mas destaca-se que a cons-
trução da identidade de qualquer ser não depende exclusivamente de 
uma fonte. Seria imprudente afirmar que tal conduta determinaria a 
escolha; mais prudente seria compreendê-la como um processo cultu-
ral, com grande influencia familiar, pois o consumo de álcool é obtido 
culturalmente por meio de inserção em grupos, influência da mídia e 
propagandas, como uma saída para sofrimentos, comemorações, con-
fraternizações, entre outras ocasiões. 

O fato de fazer uso de bebidas alcoólicas é posto como um exem-
plo negativo para os filhos, como uma influência para que no futuro 
o mesmo também venha a consumi-la. Os pais, nesse sentido, assu-
mem grande responsabilidade diante das escolhas dos filhos, afinal 
de contas são deles os principais padrões de comportamento dentro 
do processo de socialização dos mesmos, mas destaca-se que a cons-
trução da identidade de qualquer ser não depende exclusivamente de 
uma fonte. Seria imprudente afirmar que tal conduta determinaria a 
escolha. Mais prudente seria compreendê-la como um processo cultu-
ral, com grande influência familiar, pois o consumo de álcool é obtido 
culturalmente por meio de inserção em grupos, influência da mídia e 
propagandas, como uma saída os sofrimentos, comemorações, con-
fraternizações, dentre outras ocasiões.

É muito comum na abordagem dos pais em relação aos seus filhos, 
no que tange o tema droga, a pedagogia do terror, afirmando que o 
consumo é ruim, prejudicial, é errado e deve ser evitado, ao passo que 
frequentemente esses mesmos pais fazem o consumo na presença dos 
filhos, em contextos de socialização e prazer, cometendo muitas ve-
zes excessos no consumo. Tal fato torna-se incoerente e aponta para 
uma total hipocrisia dos cuidadores ao utilizarem o famoso lema do 
―faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Mesmo que os pais não 
façam uso de bebidas, será muito provável que os filhos observem por 
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meio do convívio com outros bebedores (que não são poucos) os efei-
tos e contextos da bebida, e concluam que o uso não é tão ruim, tão 
perigoso e que também irá trazer vantagens (dentro de aspecto cul-
tural). Como argumentos para essa proposta repressiva, moralista e 
sensacionalista, tenta-se chocar, amedrontar e alarmar a sociedade e 
usuários, mas nenhuma repercussão positiva tem sido obtida com tais 
posturas (RIBEIRO, 2001: 61). 

As abordagens repressivas reconhecidamente e historicamente 
fracassadas levam a uma nova concepção de prevenção que se baseia 
na educação em saúde e em abordagens interdisciplinares, nas quais 
as várias áreas do conhecimento (como a psicologia, sociologia, en-
fermagem, medicina, etc.) apostam em atuações de autonomia e con-
trole do sujeito em relação aos fatores de risco (já que estes aumenta-
ram com as proibições) e na responsabilidade dos usuários (RIBEIRO, 
2001:62). Assim, as intervenções mais assertivas apontam para o ca-
minho do diálogo aberto, destacando as vantagens e desvantagens, os 
riscos e fatores de proteção, assim como as formas de procurar ajuda 
em caso de uso abusivo. 

Ainda acerca do tema, o usuário de álcool pode não reconhecer sua 
vulnerabilidade em determinadas situações, expondo-se a contextos 
de risco. Surge aqui o espaço para citar a importância da família, que 
pode auxiliá-lo neste sentido, no âmbito de evitar, por exemplo, os 
locais e formas de consumo com alto risco e criar estratégias que redu-
zam o dano ao usuário. Neste sentido, o intuito não é de fiscalização, 
mas de chamá-lo (o usuário) à reflexão, sendo esta uma perspectiva 
de desmistificação da culpabilidade do usuário de bebidas alcoólicas 
para o campo da responsabilidade. Malta et al (2011) corrobora com 
esta ideia ao pontuar que a participação, convivência e a harmonia fa-
miliar, assim como a vivência de atividades conjuntas, exercem efeito 
protetor na prevenção de uso abusivo de álcool e drogas. 

Da mesma forma, percebe-se também uma avaliação temporal dos 
sujeitos entrevistados ao se questionarem, remetendo-se a experiên-
cias passadas, momentos iniciais de consumo de bebidas, de uso re-
creativo ou abusivo. As avaliações temporais apresentam uma ideia 
negativa diante da escolha por provar, arrependimento relacionado ao 
consumo e prejuízos neste sentido, como demonstram as falas: 
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(...) e quando eu vim experimentar cachaça foi naquele tem-
po aqui, e também não foi muito tempo não. Vi que não dava 
certo e então eu bebi uma vez só, e não bebi mais nunca|| 
(sujeito 02);

(...) se a pessoa puder desviar desse tipo de coisa, melhor 
seria. O importante é você trazer aquela criatura no estudo, 
nessa parte que conheço eu tenho vários colegas, inclusive 
eu tenho um primo que ele não vem bem legal da memória, 
sabe|| (sujeito 39).

O álcool é compreendido pelos sertanejos, como algo que acar-
reta em perdas, principalmente no que tange a fatores corpóreos e 
psicológicos. Acerca dos efeitos e prejuízos relacionados ao consumo 
de bebida alcoólica, sabe-se que esta afeta tanto aspectos biológicos 
quanto cognitivos. Chacon (2013:11) aponta que o álcool pode ocasio-
nar euforia, desinibição, danos na memória, perda de controle motor, 
sedação, e seu consumo está relacionado à prevalência de câncer. A 
autora afirma ainda que: 

O álcool é uma droga psicotrópica, isto é, uma droga que atua 
no Sistema Nervoso Central (SNC), causando modificações 
fisiológicas e comportamentais, podendo desencadear de-
pendência. O álcool possui efeitos neurológicos e psicológi-
cos tanto a curto (uso agudo) quanto a longo prazo. 

É importante destacar que nem todo uso é prejudicial e nem todo 
usuário é viciado, pois assim como qualquer outra substância (ou 
droga), o álcool pode ser utilizado como um remédio ou como um 
veneno. Se utilizados de forma abusiva, remédios, alimentos, ou mes-
mo a água poderão vir a ter efeitos indesejados. A avaliação depende 
não apenas da frequência ou episódios de uso, mas dos contextos, das 
consequências do uso, do controle do usuário e de vários fatoresque 
tornam o fenômeno complexo. O arrependimento dos usuários após 
o uso apresenta-se atrelado a forte caracterização negativa dada pe-
las intervenções em saúde e da mídia, posto que o usuário de álcool 
(independente da forma de consumo) é tratado como um ser irres-
ponsável, que ocasiona acidentes, mortes e problemas. Diante deste 
estigma, dificilmente algum sujeito não apontaria arrependimento 
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por estar errando ou pecando, suprimindo os prazeres ou benefícios 
também associados ao consumo.

Nas suas representações sociais, também o álcool surge como me-
canismo de prazer. O hábito de beber é avaliado então como algo que 
é prazeroso, pois os seus efeitos proporcionam bem estar, sensação de 
satisfação e revela sentimentos inibidos, como retratam as falas: 

“eu acho que é porque sente um prazer, mais porque a bebida 
quando a pessoa tá bebendo, ela acha que tá fazendo bem 
para a saúde. Uns se sentem brabos e outros se sentem ricos” 
(sujeito 18); 

“acho que é porque gosta, sente prazer demais, só isso mesmo. 
Ah nos final de semana, começa mais no sábado e nas festas 
mesmo, aqui começa na sexta e termina na segunda. O povo 
tudo bebendo, sei lá, porque bebe e acha bom” (sujeito 30). 

Apesar dos conhecidos efeitos analgésicos e depressores do álco-
ol, este padrão cultural de associação ao prazer tem sido relacionado 
também às ações de marketing da indústria de bebidas, que vendem 
uma imagem de descontração, relaxamento e prazer no uso. Ferreira 
et al (2013) apontam, neste sentido, uma grande influência da propa-
ganda de bebidas alcoólicas na indução do consumo precoce desses 
produtos, buscando associar o seu consumo a situações de prazer, de 
alegria e de pertencimento a grupos sociais atrativos. Tais fatores in-
fluenciam o comportamento do sertanejo rural do vale do São Fran-
cisco, pois a maioria destes tem acesso e busca se informar através da 
televisão, rádio e internet. 

Obviamente que para além dos fatores socioculturais e midiáticos, 
o álcool proporciona prazer, e seria uma tremenda hipocrisia negar 
isso, já que tantas pessoas fazem uso. Chama a atenção o fato do ál-
cool em alguns espaços e momentos não ser considerado droga, tanto 
que, em políticas, estratégias e estudos, separa-se álcool de drogas, 
legitimando os bebedores de álcool e protegendo-os do estigma de 
criminosos, atribuído aos usuários de drogas. Ha os que defendem 
que a sensação de prazer leva a pessoa a consumir cada vez mais, le-
vando-a a se tornar viciada. Então, a sensação de prazer decorrente da 
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bebida, ao mesmo tempo que proporciona euforia e bem estar, pode 
gerar dependência, daí que, por conta dos efeitos negativos, sugere-se 
prudência no seu uso, para se evitar sofrimentos posteriores. As falas 
dos sujeitos a seguir ilustram estas ideias: 

(...) eu acho que é pelo fato de que quando estão embriagadas 
ficam alegres, a primeira vez que estão bebendo ficam ale-
gres, aí acha aquilo bom, ai vai gostando, aí vai continuando 
e repetindo, e repetindo, ai vai e daqui a pouco estão viciados 
(sujeito 06);

(...) acha que bebendo assim, naquele dia ele se sente feliz 
né, naquele momento, mas não quer dizer que ele esteja bus-
cando a sua felicidade não, a felicidade é independente da 
bebida|| (sujeito 52). 

Os padrões de consumo de bebidas alcoólicas, suas formas e con-
textos de uso variam entre as culturas e momentos históricos. O uso 
de álcool é um comportamento ocorrente na história da humanida-
de que esteve por bastante tempo atrelado a um cunho ritualístico, 
mas com a modernização, rearranjos sociais e econômicos ocorreram 
na forma de sua utilização, sendo esta droga associada atualmente ao 
contexto recreativo ou à busca imediata de prazer, com padrões de uso 
em grandes quantidades numa única ocasião (RONANZI e FURTA-
DO: 2010). Tais características atribuem ao consumo de álcool, atual-
mente, um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, pois 
expõe seus usuários a vários contextos de risco. 

Deve-se destacar que existem diferentes padrões de consumo e 
que nem todo uso leva ao vício, mas alguns contextos e situações po-
dem levar os sujeitos a utilizar o álcool de forma abusiva ou prejudi-
cial. Quando isto ocorre, normalmente se estabelece a pedagogia do 
terror das ações preventivas, que negam o prazer do uso e associam a 
utilização da droga à morte, doença e vício. 

eu acho assim, que eles começam por brincadeira, tomando 
um pouquinho ali com o colega, depois no outro dia vai de 
novo, ai vai achando bom, depois já fica dependente que não 
pode mais deixar e ficam assim né, na dependência que não 
pode mais deixar    || (sujeito 46).
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Nota-se um forte teor moralista ao afirmar que o prazer leva ao 
vicio. Além das questões pedagógicas supracitadas, cabe apontar tam-
bém a forte influência da religiosidade no contexto em estudo. Em 
todos os contextos pesquisados havia amplamente a presença de insti-
tuições religiosas de cunho cristão tanto nas falas quanto na estrutura 
local, sendo a igreja geralmente no centro das comunidades, como se 
o desenvolvimento geográfico dos locais tivesse se dado à partir des-
tes pontos, numa base central religiosa. Sabe-se que o cristianismo 
condena determinadas práticas de prazer e o uso de drogas no geral, 
sendo esta uma das fontes formatadoras das representações sertane-
jas em questão. As representações sociais dos sertanejos entrevistados 
apontam que o prazer ou a busca por este é uma das causas para o uso 
da bebida alcoólica nas áreas rurais, sendo ela consumida nos mo-
mentos em que há uma dificuldade de negociação, conflitos e tristeza. 

Dadas as situações de vulnerabilidade destes sujeitos, caracteri-
zadas pelas privações de seus direitos e serviços no espaço rural; de 
sofrimento ocasionado por fatores climáticos, geográficos, hídricos, 
econômicos, entre outros, fica fácil entender o aumento de consu-
mo de álcool entre os jovens e os adultos. Entretanto, no que tange 
às relações pessoais e consumo do álcool, os sertanejos entrevistados 
mostram-se tão humanos quanto qualquer outra pessoa, ao represen-
tarem a bebida como uma forma de fugir ou lidar com problemas fa-
miliares e rotineiros. Não se trata aqui de negar a resiliência sertaneja, 
mas de apontar que mesmo os ditos fortes necessitam de escapismos 
para lidar com a dureza da realidade, o que enfatiza a necessidade de 
cuidados e atenção frente ao uso de substâncias psicoativas, em espe-
cial o álcool. 

(...) tem a outra parte também, da pessoa que está com um 
problema e resolve beber pra tentar esquecer, ou resolver, ou 
criar coragem, ou algo parecido, sendo que tá errado, né|| 
(sujeito 50).

(...) na minha opinião, acho que as vezes elas usam também, 
tipo, não tem coragem de falar alguma coisa pra alguém do 
que esta sentindo, aí bebe e tal, tipo, para se afundar nas má-
goas e as vezes também para desabafar|| (sujeito 06); ―pra 
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se divertir, sair da rotina de sofrimento, de cansaço, e essas 
coisas sabe. Quando tem, por exemplo, eu quando tenho 
uma raiva, quando estou apaixonado ou quando recebo di-
nheiro|| (sujeito 10).

Muitos dos sertanejos apontaram que o uso da bebida como uma 
forma de escapar dos problemas, é oriundo de questões referentes a 
dinheiro, romances, trabalho, problemas familiares, problemas rela-
cionais, entre outros. Tal prática sempre se fez presente na história, 
posto que o homem sempre esteve a procura de objetos, substâncias, 
práticas que o levassem a ter uma alteração momentânea do sofri-
mento, angústia ou estado de consciência. Não só o álcool assume esta 
função, sendo bastante comum a relação substitutiva e muitas vezes 
prejudicial com a comida, com o sexo, com o comportamento de com-
prar, etc., ficando explícita a idéia de que a bebida é um importante 
fator de socialização e diversão para os sertanejos entrevistados. O seu 
consumo é apontado como uma forma de relaxar e uma das poucas 
opções de lazer no contexto rural. 

(...) eu mesmo uso para... eu bebo moderadamente para me 
distrair, pra relaxar|| (sujeito 50); 

(...) eu uso assim, por lazer mesmo, não tem outra opção. To-
mar sua cervejinha pra bater um papo com os amigos, essas 
coisas, mas não é por ser viciado não, tá entendendo? (sujeito 
62). 

Chama atenção o argumento em relação ao uso de bebida por falta 
de opções de lazer. Nas entrevistas, os sertanejos apontaram a falta de 
espaços e contextos de diversão como clubes, praças, teatros, cinema, 
e eventos como uma causa para o consumo. Nesta mesma perspectiva, 
apontaram banho de rio, churrascos, visitas, festas locais como espa-
ços de lazer, confrontando o argumento anterior de que as pessoas be-
bem por não haver tais momentos e contextos. Utilizando lógica, no 
espaço urbano, onde os sertanejos alegam que as opções de lazer são 
teoricamente mais diversas, não deveria haver ocorrência de uso de 
bebidas. Este argumento é frequentemente utilizado, mas uma refle-
xão mais atenta nos leva a verificar que existem padrões de consumo 
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abusivo de álcool até mesmoem países com boa infraestrutura, com 
bom nível de escolaridade e renda da sua população. Tal fato demons-
tra a complexidade do comportamento etílico e a necessidade de uma 
abordagem interdisciplinar para uma tentativa de compreensão.

Um contexto de utilização dentro do aspecto de diversão, expos-
to nas representações são as festas. A bebida parece ter importante 
função nestes espaços, utilizada para desinibição, para potencializar a 
interação, o namoro, os diálogos: 

(...) porque tem gente que costuma beber em festa né, e ai vai 
pra festa pra curtir, pra beber, tem gente que pra se soltar tem 
que beber|| (sujeito 35); 

(...) tem gente que bebe e quando vê que tá pegando, para só 
quando tem esses paredão. Essas festas, eu vejo muita bebi-
da, e final de semana é só o que tem aqui, porque não tem 
outro lazer|| (sujeito 43); 

(...) uns usam pra se divertir, ficar mais alegre, outro é porque 
são viciados mesmo. Quando estão com os amigos na rese-
nha na resenha nas festas|| (sujeito 75).

Ressalto que neste ponto, havia uma expectativa acerca do ritual 
histórico que envolvia estas festas. Sempre escutei causos das pessoas 
mais velhas e presenciei em alguns contextos rurais que percorri du-
rante minha vida, festas que denotavam momentos culturais e con-
textuais para adorar santos, de conteúdo folclórico, de cunho religioso 
(casamentos, batismos, velórios), mas as festas apontadas pelos serta-
nejos nas representações assemelham-se aos padrões contextuais ur-
banos, com carros de som, durante o final de semana, com maior pre-
sença de jovens em detrimento dos mais antigos, ao som de conjuntos 
musicais fortemente atrelados a cultura de massa. Pondero aqui acer-
ca da urbanização dos hábitos rurais, ou a transformação deste con-
texto (não mais bucólico e tradicionalista), como representado pelos 
urbanos. O ambiente rural tem se transformado, e seus hábitos não 
mais remetem ao ambiente estigmatizado como calmo, agrícola, de 
sujeitos inocentes e ignorantes.
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Conclusões

De forma geral, os sertanejos possuem acesso aos meios de comu-
nicação em massa, principalmente a mídia televisiva, que é a mais 
utilizada. Apontam que estas orientam e informam, recomendando 
comportamentos como o de procurar os serviços de saúde, mas no 
aspecto prático, é pouco o efeito de tais recomendações, pois não são 
seguidas as recomendações. Ao que parece, ha uma forte influencia 
do discurso dos pares e comunitários no que tange a assertividade e 
aceitação de informações a serem seguidas. 

O sertanejo rural do Vale do São Francisco não se apresenta mais 
dentro da expectativa urbana como um sujeito rebuscado, bucólico, 
ignorante, e o sertão não mais representa apenas uma ideia de cam-
po, ambiente rural. As transformações ocorridas neste território têm 
propiciado mudanças nas construções de sentido dado aos diferentes 
aspectos da vida, como o uso de drogas e mais especificamente o de 
bebidas alcoólicas. 

Nas últimas décadas, houve uma mudança histórica, social e eco-
nômica que permitiu que uma grande parcela da população brasileira 
excluída tivesse acesso a alguns dos serviços mínimos garantidas por 
direito e saísse de uma situação de miséria. No sertão do Vale parece 
não ter sido diferente. Os sertanejos participantes desta pesquisa pos-
suem energia elétrica, moram em boas residências, tem acesso à água, 
meios de transporte, televisão e internet, entre outros. Não há nessa 
afirmação a pretensão de concluir que não há necessidade de investi-
mentos neste território, principalmente a necessidade de serviços pú-
blicos, mas aponta-se que dentro de suas peculiaridades, os sertanejos 
rurais do Vale do São Francisco participantes da pesquisa não vivem 
mais em situação de pobreza e isolamento. Nos perímetros irrigados, 
dentro do pólo produtor do agronegócio, as melhorias e mudanças 
são inegáveis. Essas mudanças impactam no aspecto cultural e dão 
acesso, dentro das forças de consumo da subjetivação capitalística, a 
informações e imagens antes distantes.

Neste sentido, a forma de pensar e representar o uso de bebidas 
tem sofrido forte influencia urbana, assim como outros aspectos da 
vida sertaneja. Percebe-se que asrepresentações sertanejas obtidas e 
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destacadas com este trabalho não se distanciam tão fortemente das 
representações do território urbano, tendo como parâmetro o que se 
é observável neste espaço urbano do qual faz parte este pesquisador, 
mesmo não tendo levantado as representações dos sertanejos urbanos 
para afirmar tal intento. Tal afirmativa não descredencia as informa-
ções, sentidos, e contextos peculiares do sertanejo rural, afinal de con-
tas semelhante não quer dizer igual ao urbano. A rotina, ossentidos, 
os planos de vida, as relações, os serviços, o trabalho, propiciam uma 
socialização e subjetivação peculiar para os sertanejos rurais entre-
vistados e isso exigeabordagens específicas para estes sujeitos no que 
tange o uso de bebidas e estratégias de saúde.

Os sertanejos já são bombardeados com as mesmas informações 
midiáticas que acusam a imoralidade do consumo e proibicionis-
mo, estratégias que historicamente em nenhum contexto do mundo 
obteve sucesso. Veicular informações educativas acerca dos riscos e 
como reduzi-lo, como prevenir e tratar o uso abusivo, parecem ser es-
tratégias mais adequadas aos sertanejos pesquisados. Diante da forte 
influencia dos pares nos comportamentos relacionados à saúde em 
detrimento dos sermões dos profissionais, cabe a estratégia de formar 
multiplicadores e apoiadores locais para que haja uma maior aceitabi-
lidade das propostas. Propostas estas que devem ser elaboradas de for-
ma dialógica, não normatizadoras e prescritoras de comportamentos 
e vidas. Percebe-se uma grande abertura dos sujeitos para receber em 
suas residências os profissionais (e pesquisadores) e conversar acerca 
do consumo de bebida, ao passo que há uma recusa em comparecer 
na unidade de saúde, o que aponta para a possibilidade de visitas do-
miciliares como uma estratégia de aproximação e educação em saúde. 

Nenhuma das estratégias concluídas e apontadas acima elimina a 
necessidade de fortalecer os serviços de saúde nestes contextos. Se fi-
nanceiramente se torna inviável a construção de CAPS ou centros em 
cada contexto estudado, as equipes de saúde deveriam ser preparadas 
para lidar e acolher os diversos sujeitos em situação de uso abusivo 
observados durante as visitas e entrevistas nas comunidades. Esta 
proposta permitiria um cuidado contextualizado, sem a histórica e 
injusta necessidade do êxodo aos espaços urbanos para ter acesso aos 
serviços públicos. 
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O uso de drogas e assim de bebidas alcoólicas, é um fenômeno 
complexo e com vários fatores determinantes, portanto há uma ne-
cessidade de envolver diversos saberes e disciplinas para a sua com-
preensão, e assim, a participação de uma equipe interdisciplinar nas 
propostas de cuidado. Questões referentes ao corpo e efeitos fisioló-
gicos da bebida, fatores emocionais, relacionais, contextuais, econô-
micos, de gênero são igualmente importantes dentro da compreensão 
das representações sertanejas acerca do uso de álcool. A perspectiva 
interdisciplinar refere-se a uma leitura de todas estas dimensões que 
precisamos considerar no conhecimento e na abordagem do uso de 
substâncias psicotrópicas, buscando definir a diversidade de situações 
sem perder de vista a globalidade do fenômeno e a singularidade de 
suas manifestações em cada. Uma abordagem integrada, para além da 
proposta multidisciplinar, parece ser crucial na elaboração das estra-
tégias e propostas de cuidado para o sertanejo rural no que tange o uso 
de bebidas alcoólicas. 

São necessárias mais informações e estudos para se compreender 
de forma mais aprofundada todos os enlaces representacionais dos 
sertanejos e assim focar em propostas de cuidado mais assertivas. A 
limitação temporal e de recursos restringiu este trabalho a uma par-
cela contextual do sertão rural, que pode ser extrapolada a outras co-
munidades e também ao território urbano ou mesmo estratificando 
os grupos amostrais, cabendo outros estudos para complementarem 
estes resultados. Desta forma, poderemos dar subsídios à redução da 
problemática sertaneja acerca do consumo abusivo de bebida e im-
pactar diretamente na construção de sujeitos autônomos, participan-
tes e responsáveis dentro do seu processo de saúde – doença, poten-
cializando a máxima de que o sertanejo é de fato um forte.
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Fundo de pasto na Bahia:  
por que regularizar é tão importante?

Lídia Maria Pires Soares Cardel  
Angélica Santos Reis

O objetivo deste trabalho é realizar uma discussão a respeito do 
processo de regularização dos fundos de pasto na Bahia, sobretudo 
no que concerne à importância deste recurso para a continuidade dos 
modos de vida das populações que neles vivem. Entretanto, para que 
possamos adentrar na discussão a respeito das concepções das polí-
ticas públicas referentes à normatização da regulamentação sobre as 
forma de uso e posse de terras, torna-se necessária uma breve discus-
são com relação ao que vem a ser esta organização social no mundo 
rural brasileiro e, especificamente, baiano. 

Em um contexto amplo, que envolve os vários tipos de comunidades 
rurais tradicionais, a denominação territorial designada fundo de pasto 
integra uma imensa diversidade sociocultural e grandes disparidades 
estruturais relacionadas diretamente à “extraordinária diversidade fun-
diária” brasileira (LITLLE, 2002, p.1). Dentre as denominações de posse 
e usufruto de terras construídas historicamente pelo campesinato bra-
sileiro, encontramos inúmeras designações de formas de apropriação e 
auto-identificação, como “terras de quilombos”, “terras indígenas”, “ter-
ras de preto”, “castanhais do povo”, “faxinais”, “terras de preto”, “terras 
de santo”, “terras de índio”, entre outros. Cada um desses grupos sociais 
guarda suas singularidades de uso e apropriação da terra, do território 
e dos bens da natureza, dando uma conformação histórica singular à 
realidade agrária brasileira. E é dentro deste contexto histórico que as 
comunidades de fundo de pasto se inserem1.

1 A análise do território de qualquer grupo necessita de uma abordagem históri-
ca que trate do contexto peculiar em que ele surgiu e “dos contextos em que foi 
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Com tal característica, o fundo de pasto é um modo secular de vi-
ver vinculado ao modo de produção camponês onde as comunidades 
rurais, que têm como valores substanciais a terra, a família e o traba-
lho, fazem a gestão da terra e dos recursos naturais na forma de uso 
comum, combinando terrenos familiares (comumente denominados 
de “áreas individuais”) e áreas de uso comunitário, onde criam ani-
mais de pequeno e médio porte de modo extensivo ou semiextensivo 
em pastagens nativas do cerrado ou do semiárido nordestino. Essas 
áreas possuem marcos de delimitações estabelecidas pelas memórias 
sociais dos grupos comunitários nelas inseridos, sem, contudo, serem 
cercadas como uma propriedade privada. Geralmente as famílias das 
comunidades que se auto-intitulam emicamente como de fundo ou 
feixe de pasto têm casas, quintais, aguadas e uma pequena área cerca-
da (próxima à casa, em diversos casos) reservadas para a agricultura 
familiar e para a satisfação do mínimo vital estabelecido pelos hábitos 
alimentares regionais.

Presentes hoje em cerca de 42 municípios do Estado da Bahia, os 
fundos e feixes de pasto são territórios existentes em todo o semiári-
do nordestino e também no cerrado, e estão fortemente vinculados 
à criação de animais de médio e pequeno porte, como caprinos e bo-
vinos de forma semiextensiva. E na região nordeste e centro-oeste, 
estão presentes num extenso território, perpassando, por exemplo, 
os Estados de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Pernambuco, onde 
possuem denominações regionais distintas, como “sesmeiros”, “pos-
seiros”, “geraizeiros”, entre outros. Todavia é na Bahia – onde estão 
localizadas nas regiões norte-nordeste e baixo-médio São Francisco 
– que tais grupos possuem uma maior visibilidade, consequência da 
sua maior mobilização e organização junto aos movimentos sociais 

defendido e/ou reafirmado”. Isso porque “um território surge das condutas de 
territorialidade de um grupo social”, o que implica dizer que em todo caso ele é 
resultado histórico de processos políticos e sociais. Nesse sentido, a territorialida-
de ou a conduta territorial de um grupo é “o esforço coletivo de um grupo social 
para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu 
ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu ‘território’ ou homeland (cf. Sack 
1986: 19)”. Como mostra Casimir (1992 apud LITTLE idem, p. 3), a territorialidade 
é “uma força latente em qualquer grupo, cuja manifestação explícita depende de 
contingências históricas”.
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e organizações não-governamentais (ONGs). Conforme o Instituto 
de Meio Ambiente (IMA), antigo CRA, existem atualmente na Bahia 
mais de 13 mil famílias residindo em fundos de pasto distribuídas em 
cerca de 300 comunidades. Contudo, algumas organizações de apoio 
aos trabalhadores rurais estimam que o número de famílias passe de 
20.000 mil nas cinco microrregiões homogêneas da Bahia2. Como nos 
indicam SABOURIN (1999) e José de Souza Martins (1997), a explo-
ração dos recursos naturais implementada por essas comunidades foi 
sustentável durante séculos, até o surgimento das fronteiras agrícolas, 
em meados de 1960, quando o conflito sobre a posse e a propriedade 
começaram a intensificar as lutas pela terra e pelos bens naturais dos 
biomas antes não cultiváveis pelo agronegócio (como o cerrado, por 
exemplo), transformando o uso secular das terras públicas e devolutas 
em uma realidade criminalizada pelo Estado de Direito e de proprie-
dade privada. 

Os fundos de pasto geralmente estão localizados em “terras devo-
lutas”, ou seja, aquelas que não foram requeridas por particulares de-
pois da Lei de Terras de 1850, e que passaram a integrar o patrimônio 
da União, que as repassou aos Estados logo depois da proclamação da 
República. Esta concepção sobre qual a dimensão das terras públicas 
sempre foi um fator complicador em função da imprecisão que o Esta-
do Brasileiro possui sobre os seus domínios e sobre os trâmites legais 
responsáveis pela sua regularização, que nunca foram devidamente 
cumpridos, e que criou um sistema imbricado de superposição de di-
reitos e lutas pela propriedade e pelos territórios de uso comum no 
Brasil. Como afirma Holston (1991:691),

“(...) o sistema jurídico brasileiro não objetiva nem resolver 
os conflitos de terra de maneira justa, nem decidir sobre seus 
méritos legais através de procedimentos judiciais. Meus ar-
gumentos enfatizam a norma e a intenção pelas quais, no 
Brasil, a lei da terra, nos seus próprios termos, é tão confu-
sa, indecisa e disfuncional. É possível suspeitar que as causas 
dessas características não sejam somente incompetência e 

2 Regiões hidroclimaticamente homogêneas em relação à distribuição de frequên-
cia de chuvas diárias.
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corrupção, mas a força de um conjunto de intenções subja-
centes às suas construção e aplicação, intenções essas bem 
diferentes daquelas voltadas para as resoluções das disputas. 
Assim, argumento que a lei brasileira produz regularmente, 
nos conflitos de terra, procedimentos e confusão irresolúveis; 
que essa irresolução jurídico-burocrática às vezes dá início 
a soluções extrajudiciais; e que essas imposições políticas, 
inevitavelmente, terminam por legalizar algum tipo de usur-
pação. Em suma, a lei de terra no Brasil promove conflito, e 
não soluções, porque estabelece os termos através dos quais a 
grilagem é legalizada de maneira consistente. É, por isso, um 
instrumento de desordem calculada, através do qual práticas 
ilegais produzem lei, e soluções extralegais são introduzidas 
clandestinamente no processo judicial. Nesse contexto re-
pleto de paradoxos, a lei é um instrumento de manipulação, 
complicação, estratagema e violência, através do qual todas 
as partes envolvidas – dominadoras ou subalternas, o público 
e o privado – fazem valer seus interesses. A lei define, portan-
to, uma arena de conflito na qual as distinções entre o legal 
e o ilegal são temporárias e sua relação é instável” (2009:01).

Neste panorama descrito por Holston, as comunidades dos povos 
tradicionais são levadas a uma realidade de invisibilidade jurídica que 
só desaparece quando estas são confrontadas com as estruturas legais 
do Direito Positivo, que regulamentam a estrutura fundiária do Es-
tado. Assim, as singularidades das formas de organização das comu-
nidades tradicionais, mesmo após a Constituição Brasileira de 1988 e 
da Constituição Baiana de 1989, são frutos de inúmeras controvérsias 
e violências reais e simbólicas por parte da sociedade civil e do Esta-
do sobre as formas de viver do campesinato tradicional, visivelmente 
distintas das formas organizativas previstas pelo Direito Positivo. As 
comunidades de fundos de pasto, por exemplo, geralmente são com-
postas por grupos interligados por relações de vizinhança e laços de 
parentesco, instituídos a partir das relações de compadrio e matrimô-
nio. As relações sociais nelas construídas são amiúde norteadas por 
laços de ajuda mútua e solidariedade, constituídos “sobre uma base 
física considerada comum, essencial e inalienável, não obstante dis-
posições sucessórias porventura existentes.” (ALMEIDA, 2008, p. 29), 
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embora, em muitos aspectos, sejam bastante conflituosas. Os laços 
solidários que as integram são alianças que dificultam a alienação da 
terra e “tecem, ainda, relações de solidariedade baseadas nas ativida-
des coletivas decorrentes da organização produtiva”, que instrumen-
taliza essa forma de organização social (SANTOS, 2009, p. 2). A exis-
tência de conflitos internos – conflitos intrafamiliares e de vizinhança, 
que envolvem sobretudo disputas por poder e território (físico e sim-
bólico) – é comum, principalmente em algumas comunidades, mas 
em sua maioria são de fácil solução; contudo, são os conflitos com 
os agentes externos (empresas, agronegócio, fazendeiros, grileiros), 
conflitos por vezes sangrentos, que ameaçam sobremaneira os modos 
de vida dessas comunidades.

Além de ser uma forma de manejo da terra e dos recursos naturais, 
o fundo de pasto é uma forma jurídica de gestão do espaço, possuindo 
suas próprias regras, construídas comunitariamente e historicamen-
te. Desta forma, não é apenas um sistema produtivo, pois nele são 
estabelecidas relações para além da forma como as comunidades or-
ganizam a produção e realizam o manejo dos animais. Por serem co-
munidades camponesas, a terra também possui um valor moral, não 
sendo, portanto, uma simples mercadoria, facilmente trocada e con-
vertida ao mercado de terras. O que implica dizer que a terra possui 
valor de uso, fruto do trabalho, e não apenas valor de troca, ou seja, 
mero valor econômico. 

Assim, terra, trabalho e família são considerados valores éticos para 
o camponês, e justamente por isto K. Woortmann (1987) prefere falar 
não em camponês, mas em campesinidade, entendida aqui como uma 
qualidade que estaria presente em menor ou maior grau em diferentes 
grupos específicos. Nesta perspectiva, o camponês é visto como uma 
ordem moral, a qual estaria presente em diferentes lugares e em dife-
rentes processos associativos. Não haveria uma trajetória linear para 
os tipos e formas do tipo camponês, mas uma campesinidade comum 
a todos, sendo esta identidade composta por três elementos basilares: 
a terra, a família e o trabalho, categorias centrais que não podem ser 
pensadas separadamente. Consequentemente, a Lei Imperial n. 601 
de 18 de setembro 1850 , conhecida como Lei de Terras, negou, desde 
a sua origem, essa ordem moral campesina na medida em que tratou 
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a terra como uma mercadoria, desconsiderado, portanto, seu valor de 
uso e seu valor moral para os vários tipos sociais e históricos de cam-
pesinato brasileiro. 

A partir da promulgação dessa lei, a qual pôs fim ao regime das 
posses livres, a obtenção de terra no Brasil passa a ser feita sob a forma 
capitalista. (SILVA, 1999). Ela criou uma série de impedimentos jurí-
dicos para que os trabalhadores nacionais (negros escravizados e/ou 
alforriados, povos indígenas, brancos pobres) e os trabalhadores imi-
grantes não tivessem acesso legal às terras, proibindo a posse e esta-
belecendo a aquisição como meio de acesso à terra. Essa lei instituiu a 
alienação de terras devolutas através da “venda, vedando, entretanto, 
a venda em hasta pública, e favoreceu a fixação de preços suficiente-
mente elevados das terras, buscando impedir a emergência de uma 
campesinato livre.” (ALMEIDA, 2008, p. 39). 

Ela instaurou um novo regime fundiário no Brasil e ao fazer isso 
inaugurou uma nova concepção de direito, o de propriedade (que re-
úne a posse e o domínio), gerado pela compra e pela documentação 
fidedigna estatal, em contraposição ao direito de uso, gerado pelo tra-
balho humano sobre a terra. (MARTINS, 1997). Objetivou “disciplinar 
a propriedade, a posse e o uso da terra, equacionar a transição das 
relações de trabalho à ordem jurídica e social determinada pela di-
nâmica do mercado e evitar uma reforma liberal de maior alcance”. 
(NEVES, 2005, p. 27). Com ela, o Estado firmou-se como o detentor 
da exclusividade dos direitos sobre as terras devolutas, a exemplo dos 
fundos de pastos, mantendo o monopólio sobre elas e podendo alie-
ná-las como lhe aprouvesse. Orientado pelos princípios dos valores de 
troca, o Estado intervencionista, através do direito positivo, aniquilou 
um mundo ainda regulado por valores de uso (SILVA, 1999). E assim, 
“o processo que poderia promover uma reforma da propriedade fundi-
ária reafirmou a tradição colonial de monopólio da terra e da força de 
trabalho.” (NEVES, 2005, p.26).

Voltando ao nosso tema central, a categoria fundo de pasto, como 
afirma Little (2002) – se referindo ao conceito de povos tradicionais 
– possui uma dimensão empírica e uma dimensão política, e essas 
duas dimensões são praticamente indissociáveis. Na Bahia, no final 
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dos anos 1970 e início dos anos 1980 do século passado3, essas comu-
nidades, que estavam sendo impedidas de criar caprinos e ovinos nas 
suas áreas, se muniram de um discurso politizado na tentativa de lutar 
pela preservação de seu modo de vida em seus territórios. Assim, a 
denominação fundo de pasto, que é relativa à realidade de cada local 
(daí a sua dimensão empírica), foi politizada e apropriada pelo dis-
curso dos grupos enquanto identidade coletiva, dada a necessidade 
de se mobilizarem e se organizarem para garantirem a titulação de 
suas posses; essa apropriação e politização ocorreram de tal modo que 
essa categoria se tornou ao longo dos anos um símbolo da luta dessas 
comunidades.

A constituição da identidade coletiva das comunidades de fundo 
de pasto, por meio do processo de autoafirmação, teve como alicerce a 
organização social das famílias sertanejas em torno da terra. Conside-
rando que o fundo de pasto possui uma característica consuetudinária 
e êmica do modo de vida de grande parcela do campesinato nordesti-
no, esta “passou a ser a atribuição categorial que classifica e qualifica 
a coletividade de pessoas que vivem sob esse regime” (CAMAROTE, 
2008, p. 6). Ou seja, esta categoria garante uma identidade territorial 
forte referente ao locus de origem, descendência e moradia da família, 
constituída enquanto patrimônio familiar. Por isso, na 

“interação social com atores originários de outros sistemas 
sociais, diferentes desse, o elemento ou nome Fundo de Pas-
to é ativado enquanto o signo cultural que o diferencia social-
mente e que marca a dicotomia Nós/Eles [ou “de dentro”/“de 
fora”]” (POUTIGNAT e TREIFF-FNART, 1998, p. 141). 

O fato da categoria fundo de pasto ganhar visibilidade a partir de 
1980, e ser apropriada pelo Estado, pela academia, pelas entidades 
representativas, pelos mediadores/assessores e pelas próprias comu-
nidades (embora sejam apropriações peculiares), sugere que o fundo 
de pasto teve a sua “tradição inventada” (nos princípios estabelecidos 
sociologicamente por E. Hobsbawn,1997), o que não retira a sua legi-

3 . Principalmente no final da ditadura militar, contexto de expansão do capitalismo 
no campo brasileiro e, ulteriormente, da expropriação e espoliação das terras/ter-
ritórios de um contingente imenso de populações rurais
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timidade. Aliás, ao contrário, reafirma sua simbologia como forma le-
gítima de posse e uso da terra devoluta. Inclusive, aliado a este evento 
histórico de construção de luta real e simbólica, a Constituição Baiana 
de 1989, no Parágrafo Único do Artigo 178, estabeleceu um marco ju-
rídico para que as comunidades iniciassem um processo essencial de 
construção de uma “capital político”, que viabilizou a mobilização, a 
organização e o reconhecimento dessa realidade organizacional sin-
gular frente à sociedade civil organizada, propiciando aos campone-
ses de fundos de pasto a consolidação de uma força política antes ine-
xistente. 

Desta forma, a regularização dos fundos de pasto se tornou ao 
longo dos anos um dos principais desafios enfrentados pelas comuni-
dades camponesas tradicionais do sertão baiano, se constituindo fre-
quentemente no primeiro elemento de pauta de reivindicações desses 
grupos. Contudo, entre as promessas governamentais e os efetivos 
resultados esperados desde o início do Projeto Fundo de Pasto, passa-
ram-se muitos anos sem que a grande maioria dessas comunidades te-
nham tido acesso a este e outros direitos até o presente momento. Do 
início do movimento, em meados da década de 1970, até a atualidade, 
o processo sofreu inúmeras transformações. A visibilidade da cate-
goria fundo de pasto arregimentou dentro dela uma ampla gama de 
grupos sociais, agregando pelo menos outras quatro categorias, como 
já apontamos: Quilombolas; Ribeirinhos; Geraizeiros e Atingidos por 
Barragens, a ponto de hoje podermos afirmar que existem “quilom-
bos-fundo de pasto; ribeirinhos-fundo de pasto, geraizeiros-fundo de 
pasto e brejeiros-fundo de pasto”. (FERRARO, 2008, p.9). Entretanto, 
ainda agora, em pleno ano de 2015, o Congresso Brasileiro, por meio 
de uma bancada autodenominada “ruralista”, empenha-se em reverter 
os direitos de regularização fundiárias das comunidades tradicionais 
através da votação da PEC/2154.

Voltando ao processo histórico da luta pela demarcação das terras 
comuns, no início da década de 1980, mais precisamente 1982 (início 
do Projeto piloto para regularização), a categoria Fundo de pasto era 

4 A PEC 215 transfere a competência da União na demarcação das terras indíge-
nas para o Congresso Nacional e possibilita a revisão das terras já demarcadas.
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uma denominação regional (Uauá, Curaçá e Canudos) das comunida-
des pastoris, aplicada 

“às áreas comuns de caatinga usadas como pastos naturais 
para criação de caprinos”, mas a partir deste período esta 
denominação regional começou a se generalizar e aglutinar 
comunidades pastoris de várias partes do estado da Bahia 
em que realidades similares possuíam outros nomes (‘solta’, 
‘terra solta’, ‘bode solto’)”. (FERRARO & BURSZTYN, 2008).

Embora os dados referentes a esses territórios sejam dúbios – visto 
que as fontes oficiais e as fontes ligadas aos movimentos sociais diver-
gem bastante quanto aos mesmos –, pois até hoje não foi realizada qual-
quer pesquisa quantitativa para identificar as comunidades existentes ( 
e tampouco a população nelas residentes), o movimento fundo de pasto 
e algumas organizações de apoio aos trabalhadores rurais afirmam que 
existem cerca de 20 mil famílias (aproximadamente 100 mil pessoas) 
vivendo em fundos de pasto. De acordo com dados apresentados pelo 
antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida (2008) – para o qual ¼ 
do Território Nacional Brasileiro é ocupado por povos e comunidades 
tradicionais – existem aproximadamente 140.000 mil pessoas vivendo 
nessas áreas. Por outro lado, o governo do Estado da Bahia afirma exis-
tirem entre 13 e 16 mil pessoas vivendo nesses territórios. 

Existem atualmente no Estado da Bahia 500 territórios tradicionais 
reconhecidos, mas apenas 110 estão regularizados. Contudo, segundo 
a CDA, desse total, apenas 55 processos estão concluídos, contudo 
os títulos não foram entregues. Devido a isto, outras fontes afirmam 
que até o momento só foram regularizadas cerca de 60 áreas, sendo 
que existem entre 300 e 400 associações comunitárias agropastoris de 
fundos de pasto no Estado da Bahia. O conjunto desses dados mostra 
nitidamente, se contrastado com os relativos à época do Projeto Fundo 
de Pasto, que o número de comunidades regularizadas ampliou; en-
tretanto, se comparados às demandas hoje existentes estes números 
são ainda demasiadamente insuficientes. Se, por um lado, o sucesso 
da categoria fundo de pasto reuniu dentro dela uma ampla gama de 
grupos sociais ao longo dos anos, por outro lado, e em consequência 
disso, a demanda por regularização dessas áreas também cresceu. 
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Tal crescimento é apontado pela Coordenação de Desenvolvi-
mento Agrário (CDA) como um dos fatores que justificam a pequena 
quantidade de títulos emitidos até o momento, visto que a deman-
da por titulação não veio acompanhado com a devida ampliação de 
recursos humanos e materiais. O fato é que as equipes deste órgão 
não dão conta das demandas existentes, tendo de recorrer a convênios 
para tentar acelerar os processos de medição e titulação, o que deu 
margem ao contra movimento implementado pelos latifundiários, 
que exercem atualmente forte pressão sobre os poderes legislativos 
e executivos com vistas a barrar o processo de demarcação, como já 
afirmamos acima.

Essa situação de retardo nos processos se agrava ainda mais quan-
do se considera que o governo Federal, na pretensão de organizar a 
malha fundiária brasileira, por meio da denominada “experiência pi-
loto” na Bahia, vem, através de um convênio entre o INCRA e o Go-
verno do Estado, transferindo responsabilidades ao governo Estadual. 
Essa transferência de responsabilidades tem ocorrido também no caso 
dos Projetos de Assentamento Fundos de Pasto (PFPs), pois embora 
o INCRA tenha reconhecido esses Projetos – são 151 comunidades de 
Fundo de Pasto atualmente reconhecidas na Bahia pelo INCRA, situa-
das nas regiões do Sertão do São Francisco, Sisal e Piemonte do Norte 
Itapicuru –, este órgão federal continua repassando responsabilidades 
para a CDA, o que dificulta ainda mais o andamento dos processos de 
regularização dos fundos de pasto.

Ou seja, além da CDA não gozar das condições necessárias para 
agilizar os processos de regularização dos fundos de pasto, o que os 
torna mais morosos do que já são, ainda passa a exercer funções que 
não são de sua responsabilidade, mas do INCRA. Quem se prejudica 
com isso são, sobretudo, as comunidades, que constantemente têm 
suas principais demandas adiadas sobremaneira, evidenciando, mais 
uma vez, que a regularização desses territórios não é prioridade para 
o Estado baiano.

Quando nos atentamos para a diversidade de grupos sociais que 
hoje está pleiteando a regularização de seus territórios perante o go-
verno baiano sob a categoria fundo de pasto, observamos a emergência 
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de novos desafios para as comunidades tradicionais, sobretudo desa-
fios relativos à sua organização política, pois ao mesmo tempo em que 
essa diversidade resulta da organização política dessas comunidades, 
ela impõe desafios para esta mesma organização.

O aumento da diversidade de autodenominação identitária de tais 
grupos também impõe novos desafios ao Estado baiano, visto que para 
atender as reivindicações desses grupos e manter um diálogo efetivo 
com os mesmos, este precisa, cada vez mais, conhecer profundamente 
os modo de vida das populações tradicionais, suas demandas e reais 
necessidades. Nessa perspectiva, talvez o principal desafio e dever do 
Estado seja não o de negar a existência de grupos diversos sob a cate-
goria Fundo de pasto, mas o de fazer dessa diversidade um instrumen-
to fundamental para a construção de uma política pública (incluindo 
aí a política de regularização) verdadeiramente integrada, e ao mesmo 
tempo diversa, e de fato participativa.

Uma construção de uma política integrada para os fundos de pas-
to implica em considerar a regularização desses territórios como uma 
ação centralizada, na contramão do que vem ocorrendo. Ou seja, não 
uma ação isolada, desconectada de ações nas áreas de saúde, educa-
ção, produção, crédito, comercialização, infraestrutura, lazer e cultu-
ra, mas uma política pública que esteja focada na regularização fundi-
ária e na geração de políticas sustentáveis para todas as comunidades 
tradicionais. Desse ponto de vista, a integração dessas ações, as quais 
agiriam em várias frentes, criaria as condições necessárias para, si-
multaneamente, melhorar as condições de vida dessas comunidades 
e garantir, juridicamente, seus territórios. Mas essa garantia jurídica, 
proveniente da regularização, não significa ausência de conflitos en-
tre as comunidades, os grileiros/fazendeiros, as grandes empresas, as 
mineradoras e as várias faces do latifúndio, já que o conflito reflete 
algo maior, que é a sociedade de classes voltada para os distintos inte-
resses sociais e econômicos, e a regularização fundiária é apenas mais 
um instrumento de luta das comunidades pelos seus territórios. Este 
processo de reconhecimento fundiário envolve uma discussão, ainda 
não aprofundada no cenário político brasileiro, entre o que vem a ser 
o reconhecimento territorial e sua demarcação, e o que vem a ser a 
propriedade coletiva e a propriedade individual das terras.
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Durante o período de implantação do Projeto Fundo de Pasto, sur-
giu a preocupação apontada pelos mediadores, sobretudo por parte 
das assessorias, referente ao fato do Estado transferir a dominialidade 
para as comunidades. Essas assessorias acreditavam que a transferên-
cia de domínio se constituiria em um risco de que essas terras, que 
eram terras públicas, uma vez privatizadas, pudessem ser fracionadas 
e vendidas pelas comunidades. Essa preocupação tinha como base o 
fato do Estado não promover a regularização dos fundos de pasto de 
forma articulada com outras políticas protetivas, transferindo o domí-
nio diretamente para as comunidades sem desenvolver uma política 
pública específica a fim de resguardá-las. Acreditava-se que sem a im-
plantação dessas políticas tutelares, as comunidades ficariam vulne-
ráveis, podendo se sentir pressionadas a se desfazerem das suas terras. 

Com receio de que isso pudesse ocorrer, os mediadores aconselha-
ram os líderes do movimento de que lutar pela concessão de direito 
real de uso seria a forma mais viável de regularização desses territó-
rios, visto que o direito de propriedade permaneceria sobre a titulari-
dade do Estado, que, por sua vez, concederia às comunidades o direito 
de uso. Contudo, ao se pensar nessa alternativa jurídica, esperava-se 
que o Estado desenvolvesse as mencionadas políticas protetivas nas 
comunidades, algo que não aconteceu. Devido a essa preocupação, 
e aproveitando o período de confecção da Constituição do Estado da 
Bahia, de 1989, pensou-se na possibilidade de criar um Projeto de Lei 
que atendesse aos direitos, interesses e necessidades dessas comuni-
dades. Foi assim quea CPT, a AATR, a FETAG (Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura), a CUT (Central Única dos Trabalhadores), 
e outras entidades da classe trabalhadora articularam a mobilização, 
abaixo assinados e várias ocupações dos órgãos do governo – o IN-
TERBA, a Secretaria da Reforma Agrária, a Assembleia Legislativa – 
conseguiram um artigo abrindo possibilidades de regularizar as terras 
coletivas. (ELHE, 1997, p.23). 

Nos meados dos anos oitenta, a luta das comunidades de fundo de 
pasto – que teve o apoio das mencionadas entidades e assessorias – já 
havia se tornado um dos elementos de maior expressividade na ques-
tão fundiária do Estado da Bahia. Contudo, foi com a apresentação do 
Projeto de Emenda Popular à Constituinte que essas mobilizações em 
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busca do reconhecimento e regularização dos fundos de pasto tiveram 
o seu zênite. Uma das principais consequências desse processo foi a 
introdução do Art. 178 na Constituição do Estado, de 1989, segundo o 
qual: 

“(...) Sempre que o Estado considerar conveniente, pode-
rá utilizar-se do direito real de concessão de uso, dispondo 
sobre a destinação da gleba, o prazo de concessão e outras 
condições. Parágrafo único – No caso de uso e cultivo da terra 
sob forma comunitária, o Estado, se considerar conveniente, 
poderá conceder o direito real da concessão de uso, gravado 
de cláusula de inalienabilidade, à associação legitimamente 
constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, es-
pecialmente nas áreas denominadas de Fundos de Pasto ou 
Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, vedada a este 
transferência do domínio(...)”.

A despeito de toda mobilização e pressão que possa ter havido 
em favor da aprovação desse Artigo, ele não correspondeu, em gran-
de medida, ao Projeto de Emenda Popular apresentado à Assembleia 
Constituinte de 1989. Do que foi apresentado como demanda de re-
gularização fundiária, restou muito pouco da proposta original apre-
sentada pelas assessorias dos movimentos sociais. E na realidade, o 
Art. 178 que consta na Constituição Baiana foi fruto da articulação dos 
membros e técnicos do Estado representados pelos advogados e con-
sultores do INTERBA. O Estado não apenas pôs de lado o espírito do 
Projeto como produziu, com esse Artigo, um arremedo de direito. Ao 
acrescentar a expressão “sempre que (e se) o Estado considerar conve-
niente” – exercitando, portanto, o seu poder discricionário – ele mu-
dou o tom do Projeto confeccionado pelas assessorias e comunidades. 

Na proposta original elaborada pelas assessorias em conjuntos 
com as comunidades de fundo de pasto, o objetivo central estava cal-
cado na ancestralidade da ocupação, no uso e na função social da terra 
como objeto inalienável, explícita no seguinte enunciado posterior-
mente retirado : “por interesse da comunidade o Estado regularizará 
as áreas de uso coletivo de fundo de pasto e concederá o direito real de 
uso para a associação representante do grupo com clausula que pro-
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íbe a venda [...]” . Se compararmos a redação final do Art. 178 com a 
proposta apresentada inicialmente, constatamos uma nítida diferen-
ça na forma como se institui o direito positivo estatal sobre o direito 
consuetudinário das comunidades camponesas. De fato, da maneira 
como foi imposto, esse Artigo não se configura como um direito das 
comunidades aos seus territórios, mas antes, afirma o poder do Estado 
(pensando aqui como uma correlação de forças e interesses diversos) 
de conceder, de acordo com os seus interesses e sua conveniência, a 
possibilidade dessas comunidades utilizarem seus territórios apenas 
como usufrutuárias, sem o direito pleno sobre a sua cadeia dominial. 

Entretanto, a despeito das críticas que possam ser feitas ao Artigo 
178, não há como negar que ele representou um avanço na luta em-
preendida pelas comunidades de fundo de pasto para a vizibilização 
desta realidade, ainda que concretamente não tenha se traduzido em 
grandes melhorias nas condições de vida desses grupos. Mas, embora 
represente um avanço – maior do ponto de vista simbólico do que do 
ponto de vista concreto – no sentido de dar uma identidade jurídica 
para os fundos e fechos de pasto baianos, esse Artigo carece de re-
formulação para que efetivamente expresse e contemple os direitos e 
interesses das comunidades.

Tendo em vista que o texto constitucional vetava explicitamente 
a transferência de domínio para os fundos de pasto, por que então 
o Estado baiano continuou regularizando-os desta forma? Simples-
mente porque ignorou o Artigo 178 e se apegou aos Artigos anteriores, 
especialmente aos Artigos 174 e 177, para continuar transferindo do-
mínio. Esses Artigos tratam sobre a transferência de terras públicas 
para particulares, mas não falam sobre fundo de pasto. Por isso é que 
ao aplicá-los na regularização dessas áreas, em detrimento do instru-
mento específico para esse fim, o Estado baiano ignorou a identidade 
tradicional e jurídica dos fundos de pasto, tratando-os como simples 
organizações civis.

Além disso, o Estado continuou se respaldando, por meio do im-
proviso, na Lei de Terras da Bahia, de 1972, que em si apresenta uma 
série de empecilhos à regularização dos fundos de pasto. Com a Cons-
tituição estadual, o Estado continuou se respaldando nessa lei para 
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transferir domínio às comunidades e se utilizou dessa mesma lógica 
no processo de regularização dos fundos de pasto, porém com respal-
dos nos mencionados artigos constitucionais. Para algumas assesso-
rias, o Estado continuou transferindo domínio porque existia, por um 
lado, uma pressão das próprias comunidades e lideranças nesse sen-
tido e, por outro lado, porque ainda havia, mesmo com o término do 
financiamento do Projeto Fundo de Pasto, o incentivo do Banco Mun-
dial para que a regularização desses territórios ocorresse dessa forma, 
isto é, por meio da privatização de terras públicas para particulares. 
O que indica que os interesses desse Banco quando da aprovação do 
Projeto Fundo de Pasto eram de fato e fundamentalmente mercado-
lógico e privatista.

A existência de terrenos familiares (ou o que se convencionou de-
nominar de “áreas individuais”) dentro das comunidades foi prova-
velmente um forte elemento motivador para essa aprovação, já que, 
teoricamente, podem mais facilmente ser dispostos no mercado de 
terras, diferente das áreas de uso comum que precisam do aval de to-
dos associados para ser vendida.

Não sem razão, as “áreas individuais” foram regularizadas com 
maior rapidez em relação às áreas de uso comum, questão que ao lon-
go dos anos se constituiu em permanente elemento de pauta e crítica 
do movimento fundo de pasto e de suas assessorias. Mas esta falta de 
interesse e morosidade no processo de regularização das áreas de uso 
comum também expressa uma fragilidade do ordenamento jurídico 
em ratificar o que foi estabelecido pelo costume, isto é,

“(...) o reconhecimento legal de terras de uso comum por 
uma comunidade. Diante da dificuldade, usa-se um sem nú-
mero de artifícios legais com relação à área de uso comum, 
enquanto a área correspondente à parcela individual é titula-
da (...)” (GERMANI et al 2006, p.18-19). 

Isto abre a possibilidade dos cercamentos das áreas particulares5 
definirem a apropriação individual, interferindo assim na forma de 

5 . Cercamentos inexistentes antes do processo de regularização dos fundos de pas-
to, o que permitia a livre circulação dos animais nos terrenos dos diversos mora-
dores.
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organização e produção da comunidade, “trazendo a possibilidade de 
conversão ao mercado das terras de uso comum” (idem, p. 19). 

Nesse sentido, importa salientar que a permanência, capacidade 
de suporte e manutenção dos fundos de pasto estão relacionados com 
a articulação entre os lotes individuais – cuja maior parte é reservada 
ao uso da comunidade – e a área de uso comum. Em outras palavras: 
a especificidade desse modo de vida reside na articulação dos lotes 
individuais e do coletivo, não pela somatória destes ou por uma supos-
ta dicotomia entre eles. Por essa e outras razões a luta dessas comu-
nidades pela legalização e reconhecimento de suas posses se revela, 
simultaneamente, necessária e ameaçadora. Necessária por causa dos 
constantes conflitos fundiários e do fato de que, sem tal reconheci-
mento e legalização, se torna inclusive inviável falar em preservação 
ambiental e sustentabilidade para a agricultura familiar local e regio-
nal. E ameaçadora porque o processo de reconhecimento e legalização 
exige, primeiramente, a formalização dessa organização social através 
da criação das Associações.

Importante destacar que o modelo de regularização fundiária im-
plantado até hoje pelo Estado baiano (por meio da transferência de 
domínio e com a titulação em separado dos terrenos familiares e das 
áreas de uso comum) teve algumas consequências desastrosas para 
as comunidades. Uma dessas consequências, como salienta uma lide-
rança da Articulação Estadual dos fundos e fechos de pasto baiano, foi 
o acesso a determinados tipos de créditos, como o PRONAF A. Apesar 
das facilidades oferecidas, esse crédito era inadequado à realidade das 
comunidades de fundo de pasto, uma vez que, para acessá-lo, era exi-
gido ao titular do lote cercar o terreno familiar (separando-o, portan-
to, do fundo de pasto e, consequentemente, ignorando a articulação 
entre este e os terrenos familiares); desmatar a caatinga para o plantio 
de palma e capim (resultando em desvalorização e degradação da ca-
atinga); e comprar gado de grande porte (desconsiderando completa-
mente que a criação de caprinos e ovinos, que é o sustentáculo dessas 
comunidades). Em outras palavras, essa modalidade de crédito nega-
va completamente o modo de vida desses grupos, tentando impor aos 
mesmos uma concepção de manejo e desenvolvimento plenamente 
voltada para uma agropecuária capitalista e individualista.
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Após a constatação desses problemas gerados por essa política de 
crédito agrícola, o INCRA decide, em 2003, não mais disponibilizar 
esse tipo de crédito para esses grupos, justificando que não havia uma 
Instrução Normativa que lhe permitisse liberar crédito para as comu-
nidades tradicionais, mas apenas para áreas de Assentamento. Segun-
do esse órgão, para continuar tendo acesso aos créditos as comunida-
des deveriam ser reconhecidas como áreas de Reforma Agrária. Diante 
dessa possibilidade, muitas delas começam a pressionar suas lideran-
ças em suas organizações locais para que aderissem a esta “proposta” 
e com isso passassem também a ter acesso aos demais direitos/benefí-
cios da Política Nacional de Reforma Agrária. Contudo, algumas des-
sas lideranças defendiam a adaptação desta proposta à realidade das 
comunidades de fundo de pasto, de maneira que elas não perdessem 
sua identidade de “comunidade tradicional da caatinga”. 

Apesar dos debates estabelecidos com o INCRA, esta proposta, vi-
sando tal adaptação, acabou não se concretizando, e as comunidades 
de fundo de pasto acabaram sendo reconhecidas como áreas de Refor-
ma Agrária em 2006, sendo denominadas como “Projeto de Assenta-
mento Fundo de Pasto” ou, simplesmente, “Projetos Fundo de Pasto”, 
tendo com isso o direito de participar dos recursos destinados à políti-
ca de créditos, mesmo em meio a um descompasso entre as normati-
vas do INCRA e o seu modo de vida. A despeito desse reconhecimento 
ainda não há, até o momento, uma legislação específica que autorize a 
cessão dos créditos da reforma agrária para essas áreas, a exemplo dos 
créditos de apoio, construção de casas e fomentos agrícolas. 

No que tange à organização política, é possível afirmar que ao lon-
go desses anos, desde a década de 1970, as comunidades de fundo de 
pasto tiveram, não obstante todas as dificuldades enfrentadas, per-
ceptíveis avanços na sua organização política. Num breve histórico, 
podemos resumir sua ascensão no cenário da questão agrária baiana 
da seguinte forma: na década de 1970, essas comunidades iniciaram 
sua organização com o apoio da Igreja Católica, via Pastoral da Terra; 
na década de 1980, elas conseguiram, por meio de uma articulação 
com setores progressistas da sociedade civil, a aprovação do Projeto 
Fundo de Pasto e a aprovação do Art. 178 na Constituição Estadual; 
na década de 1990, elas criaram as Centrais das Associações Agropas-
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toris de Fundo e Fecho de Pasto (CAFP); e na primeira década deste 
século, criaram a Articulação Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto 
da Bahia, conseguindo o seu reconhecimento e inserção no Plano Na-
cional de Reforma Agrária e na Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. A partir de toda 
essa trajetória, promoveram, por meio da Articulação Estadual, uma 
série de eventos, como mobilizações, seminários estaduais, plenárias 
regionais e assembleias, que possibilitaram a troca de experiências en-
tre vários segmentos e movimentos, e o fortalecimento da sua identi-
dade e visibilidade perante a sociedade baiana. 

Em 2007, entretanto, essa situação mudou. Com a troca de governo 
e também com a mudança da chefia da Procuradoria Geral do Estado, 
houve uma nova determinação no sentido de proibir a continuidade 
da transferência de domínio para esses grupos, estabelecendo em seu 
lugar a concessão do direito real de uso como única forma de regula-
rização fundiária, conforme disposto no Artigo 178. Com essa nova 
determinação, todos os títulos que já estavam prontos e que ainda não 
haviam sido entregue, tiveram a sua entrega sustada. 

A principal alegação para tal impedimento foi que, frente ao texto 
constitucional, havia inconstitucionalidade na transferência de domí-
nio para essas comunidades. A Procuradoria Geral do Estado alegou 
que a regularização, por meio da concessão do direito real de uso, se 
justificaria apenas pela necessidade de não haver desvirtuamento do 
uso coletivo e comum dos fundos de pasto, isto é, pela necessidade de 
preservar o caráter comunitário dessas áreas, evitando, assim, que as 
mesmas fossem alienadas pelas comunidades. Esse argumento se ba-
seou no fato do Artigo 15 § 2º da legislação de terras do Estado (1972) 
permitir ao adquirente de terras públicas, após cinco anos, conforme 
data de registro em cartório de títulos, poder alienar as suas terras. As-
sim, para evitar que as comunidades, enquanto adquirentes de terras 
públicas se desfizessem de seus domínios, o Estado passaria a conce-
der apenas a concessão do direito real de uso. 

Sejam quais forem os argumentos alegados para contestar esta mu-
dança de postura do Estado baiano, todos eles caminharam para uma 
única direção: a regularização dos fundos de pasto só poderá conti-
nuar a ocorrer na atualidade por meio da concessão do direito real de 
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uso. Os representantes dos órgãos estatais vêm tentando demonstrar 
e convencer as comunidades de que esta é a única possibilidade de 
reconhecer os seus direitos territoriais, pois de outra forma o Estado 
estaria incorrendo em uma ilegalidade. A única alternativa apresen-
tada por esses representantes – se é que se constitui realmente numa 
alternativa – além da concessão do direito real de uso, é a possibilida-
de de uma mudança no texto da Constituição do Estado, no seu Artigo 
178, algo que demanda um grande esforço dos movimentos sociais e da 
sociedade civil.

A perspectiva da Procuradoria Geral do Estado foi estabelecer que 
só seria possível celebrar os contratos na forma do dispositivo esti-
pulado pelo Artigo 7º do mencionado decreto-lei, e com base nas al-
terações da Lei federal nº. 11.481, de 2007. Interessante destacar que 
na nova redação dada por esta Lei, a concessão de direito real de uso 
aparece como o instrumento instituído para a “preservação das co-
munidades tradicionais e seus meios de subsistência”. Tal mudança se 
dá justamente em 2007, ano em que o Governo Federal lança a Polí-
tica Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e que o Governo 
Baiano interrompe a transferência de domínio para as comunidades 
de fundo de pasto. Houve, de forma convergente, uma orientação do 
Governo Federal para que todas as áreas de utilização comunitária, a 
exemplo dos fundos de pasto, fossem regularizadas por meio da con-
cessão do direito real de uso (ou seja, apenas usufruto), com o suposto 
intuito de que fosse preservado o seu caráter comunitário.

O momento atual de mudança quanto à forma de regularização 
dos fundos de pasto tem sido marcado por dúvidas, medos e descon-
fianças por parte dos representantes das comunidades. Primeiro, por-
que os representantes do Estado demonstram ter pressa em por em 
prática o instrumento de concessão, a ponto de justificarem a suposta 
necessidade jurídica do mesmo. Segundo, porque apesar destes men-
cionarem que o Estado teria, numa possível disputa judicial, todo in-
teresse de intervir para assegurar o direito das comunidades sobre as 
áreas, essas lideranças têm receio de que, com as trocas sucessivas de 
governos e grupos de poder, na prática isso não ocorra. Terceiro, por-
que há indefinição quanto ao tempo de duração desses contratos. Ini-
cialmente o governo falava em tempo indeterminado, embora, con-



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

194

forme a Lei nº. 11.481/07, os contratos podem também ser celebrados 
por tempo determinado. 

O que mais tem preocupado as lideranças com relação a essa ques-
tão é que os títulos que foram entregues baseados na transferência de 
domínio estavam em desacordo com o que estipula a Constituição do 
Estado, no seu Artigo 178. Essa preocupação consiste na possível der-
rubada desses títulos na Justiça por pessoas (grileiros, fazendeiros) 
ou empresas (mineradoras, por exemplo) interessadas nessas terras, 
visto que esse Artigo veda explicitamente a transferência de domínio 
a essas comunidades.

Quanto ao momento atual em relação ao processo de regulariza-
ção, cabe salientar, no que se refere particularmente às comunidades 
de fundo de pasto, que o Estado brasileiro reconheceu o seu direito à 
autoidentificação quando, por esse critério, garantiu o seu acento na 
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Co-
munidades Tradicionais. Tal Comissão tem como principal objetivo 
coordenar a elaboração e acompanhar a implementação da Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidade 
Tradicionais, instituída em 2007. Ao compor essa Comissão Nacional, 
as comunidades de fundo de pasto foram reconhecidas como comuni-
dades tradicionais, com direito a voz e voto6. 

Esta convenção, que é de junho de 1989, estende para todos os po-
vos e comunidades tradicionais o direito às suas terras tradicional-
mente ocupadas e reconhece os elementos de autoidentificação como 
o critério básico para definir os grupos cujas condições culturais, so-
ciais e econômicas sejam distintas de outros segmentos da coletivida-
de nacional. Mas anteriormente a este acordo internacional do qual 
o Brasil é signatário, foi a Constituição Federal de 1988, onde pela 
primeira vez apareceu o conceito de “terras tradicionalmente ocupa-
das”, exatamente no Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitoriais (ADCT), que assegurou a propriedade definitiva da terra 
para as comunidades remanescentes de quilombos. Este artigo, ao ser 

6 . Importante frisar que o decreto legislativo nº 143 de 2002, que incorpora ao direi-
to pátrio a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), foi o 
marco legal para a criação dessa Comissão Nacional. 
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ratificado pela convenção 169 da OIT, estendeu o direito da autoiden-
tificação para todas as comunidades instaladas em terras tradicional-
mente ocupadas no Brasil. 

A criação dessa Comissão não deixa dúvidas sobre o estabeleci-
mento de uma nova relação jurídica entre o Estado brasileiro e os po-
vos e as comunidades tradicionais, o que implica na implementação 
de políticas públicas específicas no sentido de impedir toda e qualquer 
ação que venha agredir a integridade do patrimônio material e imate-
rial destes grupos sociais, quais sejam: os modos de criar, fazer e viver, 
e as formas de expressão, criações artísticas, científicas e tecnológi-
cas. Apesar da instituição de diversos instrumentos jurídico-formais – 
como a implementação de dispositivos constitucionais, as iniciativas 
operacionais do poder executivo, por meio de comissões e/ou grupos 
de trabalho interministeriais, estabelecidos por decretos e portarias, e 
os atos de ratificação de convenções internacionais – o desrespeito aos 
direitos e a integridade desses grupos, inclusive por parte do próprio 
Estado, ocorre frequentemente, apesar da mencionada convenção 
instituir que as normas consuetudinárias dos povos e comunidades 
tradicionais sejam devidamente respeitadas pelo Estado brasileiro:

Art. 14. 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os 
direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradi-
cionalmente ocupam. [...]; 2. Os governos deverão adotar as 
medidas que sejam necessárias para determinar as terras que 
os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a 
proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 3. 
Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito 
do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindica-
ções de terras formuladas pelos povos interessados. 

Essa Convenção fez cair definitivamente o argumento do gover-
no do Estado baiano de que não é possível transferir domínio para 
as comunidades de fundo de pasto e de que somente a concessão de 
direito real de uso pode assegurar o caráter comunitário dessas áreas. 
Tal Convenção garante a todos os povos e comunidades tradicionais o 
direito de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, e o governo baiano não pode desconsiderar esse dispositivo 
no processo de regularização dos fundos de pasto. Pelo contrário, deve 
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se desdobrar para criar os mecanismos necessários para demarcar e 
regularizar essas terras. Sendo a legislação internacional superior à 
Constituição baiana, e já ratificada pelo Estado brasileiro, essa con-
venção deve ser respeitada. Até porque as convenções, sendo um tra-
tado, “geram obrigações, vinculando os países na ordem internacional 
e impondo sanções em caso de descumprimento das normas acorda-
das”. (SHIRAISHI, idem, p.36). 

Quanto à manutenção do caráter comunitário tão reivindicado 
pelo governo baiano, pode-se asseverar que existem outros instru-
mentos, para além da concessão do direito real de uso, que podem 
gerar esse mesmo resultado. A própria transferência de domínio, com 
todas as ressalvas que se possa fazer a seu respeito, também pode as-
segurar tal caráter simplesmente gravando uma cláusula de inaliena-
bilidade a fim de impedir que as comunidades se desfaçam de suas 
áreas. Portanto, o argumento do governo de que a única possibilidade 
de transferir domínio seria a partir de uma mudança no texto cons-
titucional baiano é frágil, evidenciando assim o seu desinteresse na 
transferência de domínio para esses grupos. Há, como vemos, grandes 
barreiras à efetivação dos dispositivos legais voltados para o reconhe-
cimento das terras tradicionalmente ocupadas, apesar das mobiliza-
ções ocorridas nesse sentido e de suas repercussões na vida social. E 
tais barreiras indicam que há tensões relativas ao seu reconhecimento 
jurídico-formal, sobretudo porque rompem com a invisibilidade so-
cial, que historicamente caracterizou estas formas de apropriação dos 
recursos baseadas principalmente no uso comum e em fatores cultu-
rais intrínsecos, e que impelem a transformações na estrutura agrária, 
algo ainda não resolvido pela sociedade brasileira.

Tais interesses, com forte representação dentro dos aparatos bu-
rocrático-administrativos do Estado, têm encontrado, cada vez mais, 
condições favoráveis à sua efetivação, já que coadunam com os inte-
resses desenvolvimentistas do Estado. Por outro lado, esses novos dis-
positivos legais, que se contradizem a tais interesses, tem se debatido 
nos vícios das velhas estruturas administrativas da burocracia estatal, 
o que faz com que se torne precária a ação dos órgãos públicos respon-
sáveis pela regularização dos fundos de pasto. 
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Em suma, é justamente a certeza de que não serão essas novas le-
gislações, por mais avançadas que sejam em termos de direitos, que 
garantirão, por si só, os territórios e a implementação de políticas 
públicas diferenciadas, integradas, permanentes e suficientes , mas, 
sobretudo, a capacidade de luta e organização das comunidades, que 
motiva as lideranças e assessorias a se preocuparem com o fortaleci-
mento da sua organização política. As dificuldades para isso são imen-
sas, desde dificuldades orçamentárias, visto que o movimento fundo 
de pasto não possui autonomia financeira, até os conflitos internos e 
o afastamento das lideranças das suas bases, motivado por demandas 
externas. 

Diante das incertezas atuais, a organização política se coloca como 
imperativo a essas comunidades a fim de tentar garantir os seus terri-
tórios, os recursos naturais neles existentes e os seus modos de vida. 
Por outro lado, cabe ao Estado a implementação efetiva da legislação 
que contempla as especificidades das terras tradicionalmente ocupa-
das pelas comunidades de fundo de pasto. O reconhecimento dessa 
legislação permite que a regularização dessas áreas ocorra em respeito 
às suas formas de organização e de acordo com os seus interesses e 
direitos, tendo o Estado a obrigação de criar os mecanismos necessá-
rios para que isso ocorra. Para tanto, é preciso uma maior pressão por 
parte dos movimentos sociais e da sociedade civil por meio de uma 
efetiva democracia participativa, já que embora o Estado reconheça a 
existência da legislação internacional da OIT, sua estrutura burocráti-
ca instrumentalizada por um viés classista insiste em colocar a Cons-
tituição do Estado baiano como praticamente a única via possível de 
reconhecimento dos direitos territoriais das comunidades de fundo 
de pasto. Há, portanto, fortes barreiras à efetivação desses novos dis-
positivos legais, que a despeito da pressão das comunidades e da ra-
tificação pelo Estado brasileiro, ainda esbarra nas velhas estruturas 
burocrático-administrativas.
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Estratégias feministas no mundo rural: abordagens 
qualitativas para construção da equidade de gênero

Maria de Lourdes Novaes Schefler

“(...) Estamos acostumados a considerar que o objetivo e os 
resultados são prioritários; o percurso é mero instrumental 
para atingir a meta. Entretanto, as mudanças que estamos 
vivendo exigem uma nova perspectiva. Se o caminho for 
tão importante quanto a chegada, se o como for tão im-
portante quanto o quê, teremos a possibilidade de manter 
agregados o círculo de jade e o seu furo, a plenitude e o vazio. 
O como pode colorir de sentido os conteúdos da experi-
ência(...)”1. (Alberto Melucci 2004).

Introdução 

As reflexões apresentadas a seguir inserem-se no campo das re-
orientações temáticas e teórico-metodológicas que alimentam os 
debates atuais sobre o mundo rural, e tem como objetivo discutir a 
constituição de estratégias metodológicas e pedagogias feministas, 
sua evolução e aplicabilidade à produção de conhecimentos e a pro-
moção de mudança social, analisando sua adequação aos pressupos-

1 Grifos do autor. A imagem de um antigo símbolo maoísta, um círculo de jade com 
um furo central utilizada por Alberto Melucci (2004, p. 14) quer expressar a rela-
ção entre a plenitude e o vazio, bem como a tensão entre o limite e a possibilidade. 
O autor explica que [...] “Para aproximar-se de um eu múltiplo, é necessário modi-
ficar o ponto de vista, assumindo um olhar capaz de perceber relações e aprender 
com a experiência. Cada vez mais percebemos o nosso agir como um processo in-
terativo, como uma construção contínua num campo de possibilidades e limites”.
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tos teórico-metodológicos do feminismo. Argumenta-se que tal pro-
cedimento pressupõe abordagens e análises construídas entre a macro 
e a micropolítica, considerando as dimensões objetivas e subjetivas na 
constituição dos sujeitos e uma leitura crítica interseccional, median-
te processos participativos e interativos de investigação, planejamento 
e ação, que induzem mudanças nas dimensões práticas e estratégicas 
de gênero, como propõe o projeto emancipatório feminista.

As reflexões aqui apresentadas estão calcadas em críticas amea-
lhadas ao longo da nossa própria experiência e trânsitos em relação 
à temática de gênero, vivenciados tanto na academia, como nas prá-
ticas junto a movimentos sociais e, principalmente, nos processos de 
implementação de políticas públicas que incorporam este enfoque. 
Nos motiva a consideração de que a crítica permanente e a partilha de 
concepções e estratégias feministas são fundamentais às lutas das mu-
lheres e que “a escrita feminista é um ato político” conforme assinala 
Tânia Swain (2005, p. 342), para quem:

[...] O discurso é uma ação; não apenas a denúncia das prá-
ticas de discriminação sexual, mas, sobretudo, a exposição 
dos mecanismos simbólicos instauradores das desigualdades 
é uma ação política transformadora no âmbito do imaginário 
e das representações constitutivas do feminino, subordinado 
à sua natureza”. 

A década de 1990, na América Latina e, particularmente no Brasil, 
após uma década de crise e de liberalização da economia, têm lugar 
a emergência das políticas sociais de combate a pobreza, ainda em 
curso no país2. Questionam-se as potencialidades do mercado, como 
principal distribuidor de recursos, quando se tornam evidentes as 
2 Estudos que tratam da trajetória do feminismo em nível global atestam que, até 

a década de 1970, as políticas de desenvolvimento mantiveram-se cegas para as 
questões de gênero ou supunham que o desenvolvimento beneficiaria a todos, 
homens e mulheres, de maneira igual. Tal visão começa a mudar a partir da A Iª 
Conferência Internacional da Mulher, realizada na Cidade do México, é conside-
rado um marco na trajetória do movimento feminista internacional. Nesta Con-
ferência, os países membros da ONU propuseram o Plano de Ação para a Década 
da Mulher e Desenvolvimento (1975-1985), tendo como meta principal integrar as 
mulheres ao processo de desenvolvimento, como agentes da produção e sujeitos 
de direitos (SADENBERG, 2010)
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consequências sociais advindas desse modelo de gestão pública, con-
siderado insustentável do ponto de vista socioeconômico e político. 
Recoloca-se a preocupação com o fator humano do desenvolvimento, 
donde emerge um novo paradigma institucional de políticas públicas, 
com destaque para a revalorização das políticas sociais, notadamen-
te as de combate a pobreza e vulnerabilidade social (KABBER, 2013)3. 
Datam desse período, as transformações no perfil da ação do estado 
brasileiro, impulsionadas pela Carta Constitucional de 1988, e a inclu-
são de novos atores á agenda pública governamental, onde se desta-
cam as mulheres. 

Nesse novo desenho das políticas públicas “antipobreza” do gover-
no brasileiro, as mulheres não somente foram incluídas como passa-
ram a participar como “público preferencial das políticas públicas”, as-
sumindo posição estratégica em seu processo de implementação4. De 
acordo com MELO e BANDEIRA (2005, p. 15) a definição de tais polí-
ticas, visam responder a três desafios: 1) impedir que as pessoas mor-
ram de fome; (2) possibilitar oportunidades para que os pobres saiam 
da pobreza, seja via programas de geração de renda, microcrédito e/
ou desenvolvimento sustentado local, tais como a agricultura fami-
liar; (3) Impedir através de uma política social que se caía na pobreza, 
seja via pensões, seguro-desemprego, entre outros mecanismos. Nes-
se caso, as mulheres são posicionadas como eixo articulador dessas 
políticas e, explicitamente, responsabilizadas no equacionamento da 
problemática governamental que engloba a condição de pobreza e 
vulnerabilidade social em que vivem as famílias rurais.

O novo milênio trouxe avanços e conquistas relevantes para as mu-
lheres, em resposta às demandas históricas dos movimentos feminis-
tas, marcados, principalmente, pela crescente inclusão das mulheres 
nas agendas públicas e o conseqüente comprometimento do Estado 
com esses sujeitos. Esse compromisso, conforme assinalam Bila Sorj 
e Gomes (2011, P. 147) implicou inovações na forma de atuar do es-
tado, pautado na idéia de partilha, reciprocidade e redistribuição de 

3 À exemplo dos Programas Água para todos, Luz para todos, Fome Zero entre ou-
tros. Este último, foi implantado e implementado durante no período de 2002-
2010, correspondente aos dois mandatos do Presidente Luis Inácio Lula da Silva.

4 Grifos meus.
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responsabilidades pelo bem-estar dos cidadãos entre o mercado, co-
munidade e família, resultando na redefinição de papeis entre essas 
parceiras e no redimensionando do padrão de atuação estado frente à 
gestão pública.

A implementação de programas compensatórios de distribuição 
de recursos no enfrentamento da pobreza rural envolvendo as mulhe-
res, intensificados a partir dos anos 2000, representa, reconhecida-
mente, uma importante contribuição à transformação das condições 
de vida das famílias, em particular, do segmento feminino – afetado 
diferencialmente por esse fenômeno. Entretanto, as estudiosas femi-
nistas vêm questionando a forma como as mulheres tem sido apre-
endidas nesses programas pela racionalidade governamental. (SORJ 
e GOMES, 2011; SARDENBERG, 2010; CORNWALL, HARRISON, 
WHITEHEAD, 2013). Argumentam, por exemplo, que freqüentemen-
te muitas dessas propostas de inclusão, nada mais são do que instru-
mentalização das mulheres, representando armadilhas no seu acesso 
à cidadania, visto que mascaram e induzem à perda do horizonte da 
universalidade dos direitos da cidadania – muitas das quais, inclusive, 
são conquistas resultantes das lutas sociais das mulheres – expressas, 
em grande parte, na Constituição de 1988, e ainda não cumpridas pelo 
Estado. 

Na definição dessas políticas, observa-se que as mulheres são in-
corporadas tendo como referência as categorias inclusão social, auto-
nomia econômica e cidadania, mas sob uma concepção despolitizada 
que não corresponde aos pressupostos do projeto feminista, ou seja, 
não visa necessariamente o empoderamento das mulheres, verifican-
do-se que, muitas vezes chegam até a provocar situações de desempo-
deramento desses sujeitos (SARDENBERG, 2008). 

Estudos que analisam tais políticas, a exemplo de Bila Sorj e Carla 
Gomes (2011, p. 151) ressaltam que atualmente podem ser identificadas 
duas perspectivas de inclusão das mulheres aos processos de desen-
volvimento social que se mantém em disputa nas últimas décadas: 
1) a que valoriza as capacidades das mulheres tradicionalmente asso-
ciadas ao feminino e 2) e a da perspectiva da igualdade de gênero. No 
primeiro caso, as análises sobre a participação dos novos atores nos 
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programas sociais, apontam a valorização da “cultura familiar” local, 
ou seja, a ênfase no modelo de família tradicional, a ser respeitado, 
reconhecido e fortalecido como fundamento para a construção das re-
des de segurança para a população pobre. Segurança esta, considerada 
em todas as dimensões de reprodução da vida, reafirmada e legitima-
da institucionalmente, por essas políticas como responsabilidade das 
mulheres.

As autoras esclarecem ainda que esses programas e projetos se-
guem a crença neoliberal de que a transferência de recursos para as 
mulheres trazem melhores retornos ao desenvolvimento, fato justifi-
cado pela percepção que associa mulheres, maternidade e cuidados. 
Nesse sentido, a valorização dos atributos femininos tradicionais é 
considerada um “capital” a ser colocado a serviço dos programas de 
combate á pobreza e vulnerabilidade social. (SORJ e GOMES, 2011, p. 
150).

A outra vertente que considera a perspectiva da igualdade de gê-
nero, as análises sobre a participação dos novos atores nos programas 
sociais preocupam-se com as relações de poder desiguais entre ho-
mens e mulheres. Desta forma, buscam compreender como os sujei-
tos sociais estão sendo constituídos cotidianamente por um conjunto 
de significados impregnados de símbolos culturais, conceitos norma-
tivos, institucionalidades e subjetividades sexuadas (SCOTT, 1992) 
que atribuem a homens e mulheres um lugar diferenciado no mundo, 
sendo essa diferença atravessada por relações de poder que conferem 
ao homem, historicamente, uma posição dominante SARDENBERG 
(2004)

Na perspectiva da igualdade de gênero, esta noção se refere à igual-
dade de direitos, responsabilidades e oportunidades entre mulheres 
e homens. Neste sentido, igualdade não significa que homens e mu-
lheres sejam iguais, e seu oposto não é a diferença e sim desigualda-
de, de direitos, responsabilidades e oportunidades que não devem ser 
diferenciadas em função do sexo de cada um. Essas desigualdades são 
apreendidas a partir da análise da realidade social, devendo-se consi-
derar, nesse sentido que, a igualdade de direitos, estabelecida juridi-
camente e contemplada na Constituição, não assegura automatica-
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mente o exercício desses direitos pelas mulheres. Este fato, conforme 
argumenta SARDENBERG (2006a) deve-se às ideologias e hierarquias 
de gênero, a divisão sexual do trabalho e as relações de gênero patriar-
cais, dominantes nas sociedades contemporâneas, que criam condi-
ções “reais” de vida e trabalho, significativamente diferentes para mu-
lheres e homens, de sorte que mulheres não desfrutam das mesmas 
oportunidades e direitos em pé de igualdade com homens. A noção 
de equidade de gênero reconhece que as diferenças entre os sexos são 
transformadas, na prática social, em desigualdades de gênero. Daí 
a necessidade de programas específicos e políticas compensatórias, 
além das transversais que possam criar as condições para uma efetiva 
igualdade de gênero, contribuindo, também, para o empoderamento 
das mulheres (SARDENBERG, 2006a). 

O termo empoderamento, um neologismo criado a partir da tra-
dução do inglês empowerment, diz respeito aos processos através dos 
quais as mulheres se fortalecem, conquistando maior autonomia e 
controle sobre suas próprias vidas. Esse fortalecimento é subjetivo, 
mas, políticas e programas podem contribuir “facilitando” o seu de-
sencadeamento, criando condições que contribuam para uma maior 
conscientização, desenvolvimento da auto-confiança, diversidade de 
escolha e maior acesso e controle sobre recursos para as mulheres. 
(SARDENBERG, 1998) chama a atenção para a importância de se ter 
mulheres “empoderadas”, sobretudo porque as políticas de equidade 
de gênero, como quaisquer outras políticas de direitos humanos, são 
uma conquista que implica em uma redistribuição de privilégios e, 
assim, elas podem se “evaporar” caso não sejam sempre monitoradas, 
defendidas ou mesmo redefinidas, caso se faça necessário. Considera-
se, nesse sentido, acrescenta a autora, que a conquista da equidade de 
gênero é um processo contínuo, até mesmo porque a vida social não 
é estática, as circunstâncias mudam e é preciso avaliar se a eficácia 
das políticas se mantém sob novas condições ou mesmo se políticas 
determinadas ainda continuam sendo necessárias – ou não (SAR-
DENBERG, 1998, p. 108)5.

5 Grifo da autora.
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Observem-se que os avanços na equidade de gênero representam 
conquistas políticas em disputa por atores desigualmente posiciona-
dos, com desvantagem para as mulheres, historicamente afastadas 
das esferas do poder. Este fato indica a necessidade de aportes em in-
formação, conhecimentos e formação política das mulheres, além de 
oportunidades que lhes permitam vivenciar novas experiências como 
sujeitos políticos, apoiando-as em seu processo de conscientização 
para que atuem e permaneçam vigilantes em relação à garantia de seus 
direitos. Ademais, esse tipo de apoio responde à necessária motivação 
e preparação desses sujeitos para que atuem junto ao estado (em seu 
atual modo de gestão) como co-responsáveis pelo desenvolvimento 
da comunidade, exercendo-se como parceiras e cidadãs ativas nesses 
processos. 

Esta questão é central na reflexão em pauta e sustenta a argumen-
tação à favor do uso de metodologias e pedagogias feministas espe-
cíficas, aqui consideradas um recurso estratégico relevante à incor-
poração das mulheres aos processos democráticos. Salienta-se que a 
argumentação aqui apresentada está referenciada na própria trajetó-
ria da autora deste artigo, que inclui trânsitos pela academia, movi-
mentos sociais rurais e feministas, e como técnica do estado, portanto, 
posicionada a partir do seu lugar como mulher, estudiosa deste campo 
de conhecimento e feminista atuante.

Nessa reflexão retomo alguns conceitos, formulações teóricas e 
estratégias feministas, para discutir seus princípios e procedimentos 
metodológicos e trago o testemunho de uma experiência de trabalho 
com mulheres, onde se fez uso das denominadas pedagogias femi-
nistas, visando a incorporação de gênero na perspectiva da transfor-
mação social no meio rural. Objetiva-se, principalmente, enfatizar a 
importância do processo de subjetivação das mulheres, destacando 
os ganhos de entendimentos e percepções, pautados na reelaboração 
dos sentidos do político e da política, da ressignificação da economia e 
do trabalho e dos novos desafios que implicam em se constituir como 
sujeito político, em tempos de mercantilização da vida e dos corpos 
das mulheres. 

O texto subdivide-se em duas secções, além dessa introdução. Ini-
cio ressaltando a análise social na perspectiva de gênero, que difere 
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da ciência positiva, anteriormente prevalecente, deslocando seu eixo 
de análise das transformações estruturais para a ação ou ‘agência hu-
mana’, apostando no ’protagonismo’ dos atores sociais como elo de 
conexão entre os níveis micro e macrossociais. (SORJ e GOMES, 2011, 
p. 153 e 154).

Ressaltam-se as metodologias e pedagogias feministas que ques-
tiona os modos tradicionais de produção e difusão do conhecimento, 
propondo outros modos de fazer e saber pedagógico mais apropriados 
aos interesses das mulheres. 

Na segunda secção discuto a importância da reconstrução das sub-
jetividades na emancipação política das mulheres, e destaco a luta 
pelo empoderamento das mulheres, compreendido como um processo 
para mudar a distribuição de poder, tanto nas relações interpessoais 
como nas instituições da sociedade. Argumento que a emancipação 
individual é condição para a emancipação coletiva, compreendendo-
se que é porque existe um coletivo que é possível existir essa reflexão 
subjetiva sobre o que se é e sobre o que se faz. Por último, apresento 
as considerações finais, defendendo que essas reflexões devem estar 
pautadas nos problemas que estão afetando diretamente as mulheres, 
donde decorre a importância de se garantir espaços para a construção 
de novas subjetividades que permitam o empoderamento desses sujei-
tos, lançando mão das estratégias feministas.

Metodologias Libertárias e pedagogias feministas

O projeto feminista tem como escopo, a transformação pessoal e 
social das mulheres e seu reposicionamento nas estruturas de poder 
da sociedade. Para isso, as teóricas feministas desenvolveram uma 
epistemologia e uma metodologia feministas, definindo conceitos e 
ferramentas teórico-metodológicas de forma a contribuir para que 
mulheres de diferentes contextos percebam o caráter político da sua 
opressão, vivenciada no mundo privado, de forma isolada e individu-
alizada, como fato um exclusivamente de ordem pessoal. Ao enten-
derem o significado da máxima do feminismo “o pessoal é político”, 
as mulheres são instadas a se organizarem na luta pelos seus direitos, 
constituindo-se em sujeitos políticos (COSTA, 2005). Organizadas 
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como movimento social, o projeto das mulheres tem como foco o re-
posicionamento desse sujeito político, e isso requer o seu envolvimen-
to e participação nos processos sociais no mundo privado e na esfera 
pública, abarcando os diferentes âmbitos, econômico, produtivo, so-
cial, político e cultural. 

As epistemologias e metodologias feministas integram-se às novas 
correntes de pensamento e de reorientação do campo científico, que 
questionam o universalismo e a objetividade proclamada pela ciência 
moderna, denunciando o caráter androcêntrico dessa ciência, histo-
ricamente dominada e reservada aos homens. Mostram que a crença 
em um sujeito universal da ciência, não é mais aceitável, e que as ati-
vidades da produção científica estão configuradas por relações sociais 
e marcas culturais sexistas. 

Conceitos, teorias, metodologias são produtos que trazem os tra-
ços de seus/as criadores, logo, são marcados por gênero, classe, raça e 
pela cultura (SARDENBERG, 2002).

Além disso, argumentam que o conhecimento não detém verdades 
absolutas, mas verdades aproximadas e provisórias (HARDING, 1998; 
SARDENBERG, 2002). Com base nessas críticas reorientam os modos 
de fazer ciência e sua tradicional tendência a valorizar o econômico e 
o estrutural, que minimizam os fatores sociais, culturais, históricos e 
políticos, além de negar as dimensões que respondem pela emoção e 
conformação das subjetividades, excluindo, assim, o universo femini-
no. Dessa forma, questionam quem seria o sujeito do conhecimento, 
propondo uma epistemologia feminista fundada no conceito de gê-
nero – definido como um constructo teórico, que diz respeito a um 
princípio universal, organizador tanto do mundo exterior (o ‘social’, 
econômico, político) quanto interior, ou seja, que diz respeito à cons-
trução das subjetividades e das identidades (SARDENBERG, 2010). 

Como um dos principais elementos articuladores das relações so-
ciais, o gênero pode ser definido como uma categoria de análise que 
permite entender como os sujeitos sociais são constituídos cotidia-
namente por um conjunto de significados impregnados de símbolos 
culturais, conceitos normativos, institucionalidades e subjetividades 
sexuadas (Scott, 1988) atribuindo a homens e mulheres um lugar di-
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ferenciado no mundo, sendo essa diferença atravessada por relações 
de poder que conferem ao homem, historicamente, uma posição do-
minante. 

Trocando em miúdos, conforme Cecilia Sardenberg e Márcia Ma-
cedo (2011, p. 4) o gênero organiza e legitima não apenas a divisão 
sexual do trabalho e a construção de papéis sociais correspondentes, 
mas também a divisão sexual de direitos e responsabilidades, o aces-
so e controle sexualmente diferenciado a oportunidades de trabalho, 
bem como a instrumentos e meios de produção, recursos e fontes de 
renda e de crédito, capital, conhecimento, educação, instâncias deci-
sórias, etc. Mais especificamente, por força das ideologias de gênero e 
a conseqüente divisão sexual do trabalho, homens e mulheres se en-
gajam em diferentes tipos de atividades sociais, econômicas, políticas 
e culturais, tendo “fontes diferentes de renda e diferentes formas de 
acesso e controle dos recursos (materiais: terra, capital, ferramentas, 
tempo; e não-materiais: poder, conhecimento, educação)”6.

Dentre as alternativas epistemológicas propostas pelo feminismo, 
ressalta-se o feminismo perspectivista, inspirado na epistemologia 
marxista, com o qual me alinho, posicionamento que parte do princí-
pio de que as desigualdades de gênero produzem experiências quali-
tativamente diversas para homens e mulheres, produzindo um saber 
fundamentado no ponto de vista das mulheres (stand point theories) 
o que permite a estes sujeitos desenvolverem uma dupla visão, o que 
lhes confere uma vantagem epistêmica. Sob essa perspectiva, se pro-
duz um conhecimento situado, pautado nas experiências dos sujeitos 
do conhecimento (SARDENBERG, 2002)7.

Sob essa ótica, as metodologias e pedagogias feministas pressupõem 
a construção de um conhecimento voltado à transformação das rela-
ções sociais, mediante a produção de uma “boa ciência” comprometi-
da com o Projeto Feminista (HARDING, 1998); que articule, simulta-

6 Grifo das autoras
7 Além do feminismo perspectivista, Sardenberg (2002) aponta duas outras verten-

tes no modo feminista do fazer cientifico, analisadas por Sandra Harding: o femi-
nismo empiricista que se apoia no principio de justificativa e verdade do projeto 
científico, mas denunciando e combatendo o androcentrismo da má ciência e o 
feminismo pós-moderno.Ver mais em Cecilia Sardenberg (2002, p. 103 ). 
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neamente, interesses da ciência e das mulheres, tendo como escopo a 
autonomia, a emancipação e a mudança social (MIES, 1988); indican-
do ações que contemplem políticas de distribuição e políticas de reco-
nhecimento (FRASER, 2009; SORJ, 2004) produzindo mudanças no 
plano individual, na reconstrução das subjetividades, e social, na pro-
dução de ações coletivas promotoras da cidadania (RAGO,2002;1998; 
SARDENBERG, 2010; GUSMÁN, 2001). Além disso, as metodologias e 
pedagogias feministas devem lançar mão de estratégias que articulam 
conhecimentos, saberes e práticas na construção de um novo conheci-
mento contextualizado e situado (SARDENBERG, 2002) que levem à 
percepção de como o poder e as desigualdades, notadamente as de gê-
nero, perpassam as trajetórias, o cotidiano e os discursos das mulheres 
(RAGO, 1998; SARDENBERG; COSTA, 2005) evidenciando as diferen-
tes formas de dominação e opressão que se aprofundam, quando pro-
duzidas pela dimensão de gênero, em interseção com diferentes marca-
dores sociais de classe, raça/etnia e idades/gerações (PISCITELLI, 2008; 
CRESHAW, 2002) além de evidenciar o descompasso entre a produção 
acadêmica, a apropriação e a aplicabilidade do conhecimento científi-
co, por vezes ressemantizado e despolitizado, notadamente pelo estado 
(SARDENBERG, 2013; ALVAREZ, 1998; 2014). Enfim, as metodologias e 
pedagogias feministas devem produzir conhecimentos que resultem de 
experiências compartilhadas entre pesquisadores e pesquisados, entre 
os agentes e sujeitos que levem a uma ação social transformadora e ao 
empoderamento das mulheres.

As pedagogias feministas inspiradas em uma epistemologia e me-
todologia feministas configuram-se um instrumental participativo, 
reflexivo e crítico capaz de responder a esse desafios. Instrumental, 
porque visa a produção de conhecimentos que provoquem e alimen-
tem debates públicos e promovam aprendizados, dentro e fora da aca-
demia, bem como, práticas e modos mais eficazes de intervenção, nos 
espaços institucionais do estado ou no âmbito das organizações da 
sociedade civil, que levem à transformação das mulheres rurais – su-
jeitos da ação. 

Os conhecimentos produzidos nesses processos pedagógicos con-
tribuem com as análises e reflexões críticas sobre o mundo rural que 
insistem na necessidade de revisão dos cânones tradicionais do fazer 
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política pública, na inviabilidade das abordagens unilaterais e na des-
consideração dos sujeitos, sob intervenção, a exemplo das mulheres, 
em geral silenciadas, alheias aos temas técnicos e afastadas dos co-
nhecimentos e saberes especializados, no tratamento do bem público. 

As análises do mundo rural de inspiração feminista também têm 
sido críticas em relação ao pensamento econômico convencional, 
questionando os efeitos danosos das políticas macroeconômicas – 
inspiradas no paradigma do livre mercado e do estado mínimo – bem 
como, a eficácia das políticas sociais compensatórias, na redução das 
dinâmicas excludentes da economia, com foco nas mulheres. Neste 
caso, as análises sob a perspectiva de gênero têm evidenciado a con-
tribuição das mulheres no desenvolvimento econômico e apontado 
as limitações das análises econômicas tradicionais, que se apóiam em 
pressupostos sexistas. Neste caso, propõem a inclusão de outras di-
mensões, até então ausentes dos modelos convencionais, de forma a 
ampliar o entendimento das relações econômicas e sociais. Neste sen-
tido, reivindicam uma visão equitativa e paritária da economia que in-
clua a divisão sexual do trabalho, com o reconhecimento do trabalho 
produtivo, reprodutivo e comunitário. Sob essa perspectiva analítica, 
abrem-se espaços para a análise do trabalho remunerado e não remu-
nerado, com ênfase no trabalho doméstico, em geral tido como “não 
trabalho”, considerando-se ainda, a produção para o consumo familiar 
e não apenas a produção mercantil. 

Ao lado do trabalho doméstico, identificado com a reprodução so-
cial, as análises feministas reivindicam atenção à economia do cuida-
do, ainda sob a responsabilidade exclusiva das mulheres, evidencian-
do sua contribuição e relevância para o desenvolvimento econômico. 
Neste caso, demonstram que as relações sociais estão impregnadas de 
valores culturais, que se sobrepõem à dimensão econômica, e que ca-
racterizam o trabalho feminino. Mostram ainda que todas essas ativi-
dades que a sociedade patriarcal define e “naturaliza” como atribuição 
feminina – e que as mulheres realizam gratuitamente como responsa-
bilidade doméstica – são valoradas e (mal) remuneradas no mercado 
capitalista. 

As análises feministas que tem como foco a agricultura familiar 
também buscam estabelecer um diálogo com as questões ambien-
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tais, que incluem a crítica aos modelos de exploração hegemônicos, 
em confronto com os modelos que buscam o equilíbrio ambiental, 
a reprodução social e a preservação dos modos de vida das famílias 
agricultoras. Nessas análises, a identificação da mulher com a natu-
reza não se explica com base em uma visão essencialista, associada 
às características próprias do sexo feminino (mulher-mãe-natureza), 
visto que tal visão, ainda presente no imaginário social androcêntrico, 
constitui subjetividades, aprisionando, assujeitando e naturalizando 
a opressão das mulheres. 

O pensamento feminista entende que a identificação da mulher 
com a natureza está relacionada à divisão sexual do trabalho, à distri-
buição do poder e da propriedade, segundo as divisões de gênero, em 
articulação com a divisão de classe, raça e gerações. Como as mulheres 
agricultoras familiares interagem intensamente com a terra, na qual 
produzem e da qual sobrevivem, pode-se inferir que a base material 
da sua existência determina a intensidade de sua relação com o meio 
ambiente. Além dessa reflexão, a abordagem de gênero oportuniza 
um conhecimento mais realista dos sistemas de produção, sistemas 
agrários, sistemas de atividades e dos ecossistemas, os quais, exami-
nados segundo a divisão sexual do trabalho evidenciam o lugar das 
mulheres nesses contextos. 

Como vimos, as estratégias e instrumentos metodológicos feminis-
tas possibilitam a reflexão e a identificação de alternativas de repro-
dução, de melhoria de vida e de realização pessoal e coletiva para as 
mulheres agricultoras. Visam intervir na realidade social tendo como 
foco a análise das relações de gênero ou relações de poder que per-
passam todo o tecido social, estimulando a construção participativa 
de políticas públicas, reorientando os modelos de ação em uso. Neste 
sentido, atuam na contramão do descaso e das resistências à incorpo-
ração da perspectiva de gênero nas políticas públicas. No caso de des-
conhecimento, despreparo ou má formação teórica, conceitual e me-
todológica dos quadros de agentes formuladores e implementadores 
dessas políticas, as metodologias feministas também contribuem na 
qualificação e instrumentação prática desses agentes, no tratamento 
dessa temática, visto os processos investigativos e formativos são rea-
lizados em conjunto com às mulheres rurais. 
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O objetivo maior do projeto feminista é a equidade de gênero e o 
empoderamento das mulheres, historicamente cerceadas de sua agên-
cia político social. As pedagogias feministas seguem nesta direção, 
conforme ressalta (SARDENBERG, 2004, P. 22): 

As pedagogias feministas integram as chamadas “pedagogias 
críticas” ou “pedagogias libertadoras” – conjunto de teorias e 
práticas educativas e de aprendizado, formuladas para pro-
piciar a conscientização das condições de opressão em que 
vivem as/os educandas/os. (SARDENBERG, 2004, P. 22)8.

Para essta autora, seu propósito maior é propiciar às/aos partici-
pantes a formação de uma consciência crítica de gênero, de modo que 
passem a ter um “novo olhar” para o seu ser e estar no mundo como 
seres inseridos na dinâmica das relações sociais de gênero patriarcais. 
Apoiando-se em Williams (1999) Cecilia Sardenberg (2004, p. 25) 
chama a atenção que: 

[...] “A consciência de gênero não é uma questão separada ou 
adicional, a ser tratada; é um modo de ver, uma perspectiva, 
um conjunto de compreensões que informam nossa visão so-
bre as pessoas e a sociedade”

A autora salienta ainda que, o que se quer é provocar um “re-apren-
dizado”, criando condições para que as/os participantes repensem e 
reavaliem práticas do cotidiano e da vida privada, suas próprias vivên-
cias e experiências, e as relações sociais – afetivas, familiares, de traba-
lho – nas quais estão atrelados, sob uma nova ótica, a do autoconhe-
cimento como seres “engendrados”, envoltos na dinâmica de relações 
sociais de gênero hierárquicas e desiguais, características de nossa 
sociedade. Daí porque este não é um conhecimento que se transmite, 
mas que se constrói, tanto em termos de crescimento pessoal, quanto 
coletivo (SARDENBERG, 2004, p. 23 -24).
8 Sardenberg (2004) assinala que os fundamentos teóricos dessas pedagogias têm 

suas raízes na teoria crítica da Escola de Frankfurt, cuja influência se evidencia no 
pensamento de Paulo Freire (1977) e sua “pedagogia do oprimido”. Observa tam-
bém que alguns autores, a exemplo de Henry Giroux, Bell Hooks e Peter McLaren 
tem feito críticas à pedagogia freireana, no sentido de deslocar a ênfase de classe 
para incluir também questões sobre gênero, raça, sexualidade e idade/geração. 
(SARDENBERG, 2004, p. 23)
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As pedagogias libertadoras partem do pressuposto de que o pro-
cesso pedagógico “é um tecido de percepções, expectativas e influên-
cias e que o processo educativo não é neutro: pode-se educar tanto 
para a submissão quanto para a libertação”. Além disso, entendem que 
“[...] toda a proposta educativa supõe uma relação fluída e sistemática 
entre a teoria e a prática e esse princípio geral é ainda mais imperativo 
naquelas áreas nas quais o conhecimento ainda é insuficiente e incer-
to” (Celiberti, 1997, apud SARDENBERG, 2004, p. 24).

A imersão nesses processos reflexivos, tendo como referência as 
suas próprias experiências e trajetórias, ajudará as mulheres a identi-
ficar seus assujeitamentos, bem como as verdades que lhes são impos-
tas por um regime disciplinar de poder saber, conscientizando-se das 
desigualdades sociais de gênero, historicamente consolidadas. A re-
flexão sobre os fatos vivenciados no cotidiano, à luz dos fundamentos 
da ideologia patriarcal, levarão as mulheres a problematizar as hierar-
quias sociais, inclusive aquelas estabelecidas nos processos pedagógi-
cos convencionais, motivando-as a experimentarem novas práticas e 
formas de produção de conhecimento, participativas, inclusivas, de-
mocráticas e transformadora que contribuam efetivamente para o seu 
empoderamento.

Subjetividades e empoderamento: o pessoal e o coletivo

Como vimos anteriormente, as críticas feministas à ciência moder-
na e à pedagogia tradicional, tornaram evidentes outros processos de 
produção do saber e do fazer pedagógicos. Ao questionar a autoridade 
epistêmica, fundada na ideologia patriarcal, o feminismo trouxe à tona 
um novo sujeito epistêmico, mais próximo e mais sintonizado como as 
necessidades e demandas do sujeito político mulheres. Fazendo uso 
desse legado teórico– conceitual, do conhecimento da realidade socio
-histórica do meio rural e das estratégias de ação feministas, é possível 
desenvolver ações que contribuam para o fortalecimento e empodera-
mento das mulheres como sujeitos, no contexto das políticas públicas, 
em conformidade com objetivos do projeto feminista. 

Para o feminismo, o empoderamento implica a alteração radical 
dos processos e das estruturas que reproduzem a posição subalterna 
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das mulheres, garantindo-lhes autonomia no controle do seu corpo, 
da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como um rechaço 
ao abuso físico e as violações (COSTA, 2000; SARDENBERG, 2006b; 
LEON, 1997). Trata-se de um processo interno, subjetivo, lento e pro-
cessual que se origina nas práticas cotidianas dos sujeitos históricos. 
Decorre de um processo de conscientização ético-política, onde esses 
sujeitos históricos, no caso, as mulheres, a partir de suas próprias ex-
periências, questionam e identificam as raízes comuns dos precon-
ceitos, mitos, estereótipos e demais expressões da subordinação das 
mulheres, bem como as resistências e alternativas de enfrentamento 
nos planos pessoal e social. 

O empoderamento compreende um processo da conquista da au-
tonomia por parte das mulheres, um processo que tem aspectos tanto 
coletivos como individuais (Leon, 2001). O poder aqui é entendido na 
perspectiva foucaultiana como um poder relacional, disperso, positi-
vo e produtivo, já que produz os corpos, os gestos, as ações; normatiza 
as condutas; define o lícito e o ilícito; incita a falar; perscruta, localiza, 
distribui, individualiza e classifica; gere a vida de todos e de cada um 
individualmente. Configura-se como uma rede de relações que nos 
constituem, nas quais estamos imersos, como um jogo dinâmico em 
que, ora somos os dominantes, ora ocupamos o lugar dos dominados. 

Observe-se que a abordagem do empoderamento, não é neutra, é 
precondição para obter a igualdade entre homens e mulheres; repre-
senta um desafio às relações patriarcais e aos privilégios de gênero, 
por conseguinte, admite relações de poder, oposições e conflitos e 
seus desdobramentos, os quais podem desencadear processos de mu-
dança reveladores de outras dimensões vividas pelas pessoas e grupos 
sociais. Nesse sentido, Srilatha Batliwala (1997) chama a atenção que o 
termo empoderamento contém a palavra poder, a qual, de uma forma 
geral, pode ser referida ao controle dos bens materiais, dos recursos 
intelectuais e da ideologia, esta última entendida como a habilidade 
para produzir, disseminar, manter e institucionalizar conjuntos espe-
cíficos de crenças, valores, atitudes e comportamentos, determinando 
a forma como as pessoas percebem e funcionam em um determinado 
contexto socioeconômico.
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Empoderamento é um conceito complexo, pois envolve o conjun-
to das demandas femininas, que englobam as necessidades práticas 
relacionadas à condição social das mulheres – referidas aos aspectos 
materiais e práticos requeridos a um adequado nível de vida da mu-
lher – e os interesses estratégicos das mulheres – atinentes à posição 
ou status da mulher em relação ao homem León (2001) apoiando-se 
em Iris Marion Young, assinala que ambas as dimensões devem ser 
consideradas de forma dinâmica, processual e interrelacionadas, ob-
servando-se que mudanças na condição social das mulheres podem 
se constituir um potencial transformador das relações de gênero ou 
das estruturas de subordinação, imprimindo-lhe um caráter político. 

Entretanto, não se pode perder de vista que o empoderamento é 
um processo interno, subjetivo, que se origina nas práticas cotidianas 
dos sujeitos históricos, no caso, as mulheres, envolvendo componen-
tes cognitivos, psicológicos, econômicos e políticos. Decorre de um 
processo de conscientização ético-política, onde os sujeitos, a partir 
de suas próprias experiências, questionam e compreendem as raízes 
comuns dos preconceitos, mitos, estereótipos e demais expressões da 
subordinação, bem como suas causas nos níveis micro e macro polí-
ticos e as alternativas de resistência e enfrentamentos nos planos pes-
soal e social. Essa visão é reafirmada porNelly Stromquist (1997) que 
vê o empoderamento como um processo para mudar a distribuição de 
poder, tanto nas relações interpessoais como nas instituições da so-
ciedade, enfatizando que as mulheres reflitam sobre problemas nos 
quais se encontram diretamente afetadas. A autora considera que mu-
danças efetivas nas estruturas de poder requerem a percepção pessoal 
e psicológica do empoderamento em seu contexto político e histórico.

Danièle Kergoat (2014.p. 15) contribui nesse sentido, lembrando 
que as mulheres são socializadas para acreditar que suas qualificações, 
competências, destrezas, habilidades e competência para as tarefas da 
maternagem e dos cuidados são fatos da natureza, e não da cultura. A 
autora mostra que para que essas mulheres façam a passagem no sen-
tido de se tornarem sujeitos de sua própria história, faz-se necessário 
um longo trabalho consigo mesmas, sobre sua subjetividade e sobre o 
quanto a sua consciência é também uma consciência colonizada pelas 
dominações que advém de um sistema capitalista, liberal e patriarcal. 
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A autora (2014, p. 19) recomenda que, ao falar do sujeito político 
mulheres, o primeiro passo é esclarecer de onde, de quando e de quem 
falamos, pois as relações de dominação, o grau de opressão, explora-
ção de cada uma dessas relações e do sistema que elas formam varia no 
tempo e no espaço. Em principio é preciso ter clareza que este nem é 
o sujeito do Iluminismo (universal, atemporal e assexuado), [...] “nem 
um grupo social amalgamado por uma identidade comum e imobili-
zado nela”. Trata-se de um sujeito político que emerge por meio de um 
grupo concreto e se entrecruza ou intersecta com outras categorias 
sociais de classe, raça/etnia, idades/ gerações. 

Kergoat (2014, p.20) também contribui a respeito de como articu-
lar indivíduo e coletivo, subjetividade e materialidade, vínculo social e 
relação social, no processo de emancipação feminina, mostrando que 
se trata de um sujeito político concreto que coloca em ação a dialética 
entre indivíduo e coletivo e que não pode haver emancipação coletiva 
se não houver emancipação individual. Para a autora a emancipação 
individual é condição para a emancipação coletiva, mas, em contra-
partida, é o coletivo que dá condições para que exista a liberdade in-
dividual9.

Entretanto, assinala a autora, não se deve esquecer que é porque 
existe um coletivo que é possível existir essa reflexão subjetiva sobre o 
que se é e sobre o que se faz, salienta autora, acrescentando que:

[...] a desnaturalização da categoria “sexo” permite a aqui-
sição de uma consciência de gênero, aquela que, por sua 
vez, permite a formação de um coletivo. E é porque existe 
o coletivo que essa consciência de gênero pode se traduzir 
concretamente em práticas de reivindicação, assim como 
em práticas discursivas. Assim como a emancipação coletiva 
existe apenas se há emancipação individual, a capacidade de 
agir, quando ela existe, desenvolve-se simultaneamente no 
nível das individualidades subjetivas e do coletivo composto 
por essas individualidades. Para concluir, insisto: o processo 
emancipatório das mulheres depende da combinação entre a 

9 Essa idéia é recuperada em Marx. Sua análise enfoca o duplo processo de gênero e 
de classe, individual e coletivo Danièle Kergoat (2014, p.20).
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consciência de gênero, a consciência de classe e a consciência 
de raça. (KERGOAT , 2014, p.21) 

Mas em que consiste a mudança pessoal e subjetiva partindo das 
próprias mulheres? As formulações de Michel Foucault, amplamente 
incorporadas ás análises feministas na desconstrução dos discursos 
hegemônicos relativos aos sexos e aos gêneros, contribuem nessa re-
flexão, mostrando que o sujeito é constituído mediante um tipo espe-
cífico de poder, o poder disciplinar, poder este sustentado pelas insti-
tuições. Este poder atua em diferentes contextos, na constituição das 
subjetividades, através de inúmeros dispositivos de controle e norma-
lização. Tais dispositivos compreendem: 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, deci-
sões regulamentares, leis, medidas administrativas, enuncia-
dos científicos, proposições filosóficas, morais filantrópicas. 
Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 
O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses ele-
mentos (FOUCAULT, 2000, p. 244)

Nesta perspectiva, podemos dizer que as estratégias de constitui-
ção do sujeito, na sociedade moderna, estão diretamente ligadas ao 
poder disciplinar, que é respaldado pelas diversas instituições sociais. 
O poder em Foucault se afasta da hipótese repressiva do poder, ou 
das concepções tradicionais de poder (o poder como uma instância 
unificada no âmbito do Estado que atua de forma vertical, reprimindo 
por meio da lei). O poder, na sua concepção, é relacional, é produtivo 
e não repressivo e, segundo o autor, atua com mais eficácia, através 
de uma diversidade de poderes que, ao invés de negar e reprimir, age 
discretamente através de processos disciplinares e normalizadores.

O autor explica que o poder disciplinar, ao invés de se apropriar de 
retirar, tem como função principal adestrar, ou mesmo adestrar para 
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Nas palavras do autor

[...] A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é a técnica específica 
de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 
objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um po-
der triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-se 
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fiar em seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, 
que funciona a modo de uma economia calculada, mas per-
manente. (FOUCAULT, 1997. p. l43).

Através do poder disciplinar fabricam-se “corpos submissos e 
exercitados, corpos dóceis” (FOUCAULT, 1996, p. 119) que podem ser 
utilizados, transformados, aperfeiçoados a fim de tornarem-se úteis 
à racionalidade capitalista e à modernidade e mantidos mediante de-
terminados mecanismos que funcionam de forma articulada nas mais 
diversas instituições: a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora 
e exame. 

Na vigilância hierárquica, por exemplo, o que importa é que as pes-
soas que estão sendo vigiadas jamais tenham a certeza da vigilância 
– pensar que poderiam estar sendo vigiadas é suficiente para manter a 
disciplina. Pensando no funcionamento de tal mecanismo em relação 
às mulheres, observa-se que o assujeitamento às representações do ser 
mulher – dócil, recatada e do lar, por exemplo, faz parte da auto-re-
presentação e da subjetivação identitária, moldada por mecanismos 
regulatórios, que impõem modelos inseridos em regimes de verdade, 
plenamente introjetados pelas mulheres, que as tornam elas mesmas 
cuidadoras e zelosas da observância desses modelos10.

Entretanto, conquanto as representações sociais sobre “o que é ser 
uma mulher de verdade”, presente no imaginário social sejam pode-
rosas, o feminismo já demonstrou que o sexo, apresentado como uma 
evidência, se constitui uma construção social e histórica. Evidenciou 
também, que o corpo da mulher, assim como sua subjetividade, são 
construídos para um outro, a quem deve servir e agradar, e, manti-
do sob permanente vigilância, inclusive auto-vigilância, ou seja, deve 
corresponder à materialização das representações sociais sobre o que é 
feminino e masculino. Tais representações são disseminadas em toda 

10 Em Vigiar e punir Foucault (1997) se refere ao Panóptico como uma máquina que 
fabrica efeitos homogêneos de poder “de modo que não é necessário recorrer à 
força para obrigar o condenado ao bom comportamento [...] Quem está subme-
tido a um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua conta as limitações 
do poder; fá-las funcionar espontaneamente sobre si mesmo; inscreve-se em si a 
relação de poder na qual ele desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-
se o principio de sua própria sujeição” (FOUCAULT, 1997, p.168).
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a sociedade, por uma ideologia patriarcal e pelo sistema de gênero 
que diferenciam e dão materialidade às representações, justificando 
assim, as hierarquias de gênero, que atribuem aos homens o domínio 
e às mulheres a submissão. 

Entretanto, o mesmo contexto que assujeita, produz resistência, 
ou seja, onde há poder há resistência, movimentos que possibilitam a 
ultrapassagem e a superação de limites e imposições sociais, histori-
camente criadas, mas passiveis de desconstrução FOUCAULT (1988) 
assinala que os pontos de resistência estão presentes em toda a rede 
de poder e que, da mesma forma que a rede de relações de poder acaba 
formando um tecido espesso que atravessa os aparelhos e as institui-
ções, sem se localizar exatamente neles, também a pulverização dos 
pontos de resistência atravessa as estratificações sociais e as individu-
alidades. Partindo dessa visão, o autor recomenda que [...] “é nesse 
campo das correlações de força que se deve tentar analisar os mecanis-
mos de poder” (FOUCAULT, 1988, P. 107)

Na trajetória do feminismo, tais resistências tem se manifestado 
através de pensadoras/es que questionam as diferentes formas de as-
sujeitamento, de organizações identitárias, de movimentos sociais de 
mulheres, por meio de diferentes experiências sociais e culturais e, 
mesmo por dentro dos processos de implementação de políticas pú-
blicas, comprovando, neste caso, que é possível, viável e recomendável 
a adoção de estratégias pedagógicas que possibilitem a desconstrução 
das subjetividades, a liberação dos assujeitamentos e a construção de 
modos de vida e de representações mais libertários.

Este é o caso da experiência de sensibilização/conscientização/for-
mação de mulheres rurais que inspirou esta reflexão, apresentada em 
outra momento. Tal experiência foi realizada segundo os princípios e 
pressupostos das metodologias e pedagogias feministas, buscando-se 
assegurar que as mulheres dessem voz a uma narrativa coletiva (a voz 
do sujeito político mulheres), reconhecendo-se nela, como base de 
sustentação de suas próprias histórias pessoais. Uma experiência que 
contou com agenciamento, apoio e intervenção de fatores externos, 
resultando em ações concretas de investigação e intervenção coletiva 
sobre a realidade e sobre os sujeitos da ação, as mulheres rurais, numa 
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perspectiva dialética entre o subjetivo e o coletivo, o individual e o 
social, pnde foram visualizadas possibilidades e alternativas de mu-
dança não só na condição, mas, principalmente na posição social das 
mulheres11. 

O fato é que, além de se dispor de instrumentos teórico-concei-
tuais, de ferramentas metodológicas e pedagógicas desenvolvidas 
especificamente para apoiar as mulheres em seus processos de em-
poderamento, (numa perspectiva política e social compatível com o 
projeto feminista), existem também experiências exitosas realizadas 
no contexto da implementação de políticas públicas que poderiam ser 
devidamente adequadas e adotadas nesses processos. Considera-se, 
inclusive que é um compromisso do Estado Brasileiro ratificado em 
Conferências e Acordos internacionais, e um desafio a todos, homens 
mulheres, comprometidos com a mudança social. Tal compromisso, 
conforme sugere Margareth Rago (2008), requer reflexão, atitude e 
implica em “[...] problematizar a relação estabelecida com o mundo, 
com o outro e consigo mesmo” [...] para a autora esta parece ser condi-
ção fundamental para que se possam abrir novas saídas mais positivas 
e mais saudáveis para o exercício da liberdade e a invenção da vida”

Considerações finais

Neste texto, foram retomados os fundamentos das metodologias 
e pedagogias feministas, que advém das críticas feministas à ciência 
moderna e a pedagogia tradicional, para evidenciar o desenvolvimen-

11 Trata-se do projeto experimental, intitulado “CIRCULADÔ DE MULÉ: Subjetivi-
dades em trânsito”, realizado em 2012, no âmbito do Programa Vida Melhor, coor-
denado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, empresa 
pública ora vinculada á Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, do Governo 
do Estado da Bahia. A experiência envolveu mulheres rurais, agricultoras familia-
res da Comunidade Córrego das Pratas, Município de Pau Brasil, no Território de 
Identidade Litoral Sul e consistiu na realização de uma oficina in loco e uma visita 
orientada para observação de experiência junto a mulheres rurais de outro terri-
tório. Os resultados dessa experiência atestam a argumentação defendida neste 
texto, de que os processos de implementação de políticas públicas no meio rural 
se configuram em oportunidades concretas para o desenvolvimento de ações es-
pecíficas com mulheres, que contribuam para o seu fortalecimento como sujeitos 
políticos e de direitos. 
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to de diferentes processos de produção do saber e do fazer pedagógi-
cos, compatíveis com os objetivos do projeto feminista. Procurou-se 
demonstrar como o conceito de gênero trilhou caminhos próprios no 
campo científico, configurando-se como um desdobramento do pen-
samento crítico feminista, de grande relevância no entendimento da 
organização da vida social e da ação político-institucional. Da mesma 
safra, as metodologias e pedagogias feministas compreendem instru-
mentos que permitem intervir na realidade social tendo como foco a 
análise e a superação das relações de poder desiguais ou das relações 
de gênero que perpassam o tecido social, como quer o projeto femi-
nista. 

O projeto feminista traz como horizonte o empoderamento das 
mulheres, visto numa perspectiva política e que expressa relações 
de poder – um poder relacional, presente nas práticas cotidianas dos 
sujeitos e que produzem discursos, internalizados pelas mulheres e 
que formam subjetividades. Sendo processo interior, subjetivo, não 
pode ser concebido numa perspectiva assistencialista, devendo partir 
das experiências e dos problemas que afetam as mulheres. Entretan-
to, essa mudança, subjetiva, individual conforme (LEON, 2001, p.97) 
será ilusória, se não estiver relacionada às ações coletivas que visam a 
mudança social. A autora acrescenta que a visão individualista, que vê 
como prioridade sujeitos independentes e autônomos, com um senti-
do de domínio próprio, desconhece as relações entre as estruturas de 
poder e as práticas da vida cotidiana de indivíduos e grupos, além de 
desconectar as pessoas do amplo contexto sócio-político, histórico, do 
solidário, do que representa a cooperação e o que significa preocupar-
se com o outro.

Ante tais considerações questiona-se a lenta incorporação ou a 
quase ausência da perspectiva de gênero na aplicação prática deste 
conceito às políticas públicas, chamando-se a atenção para as distor-
ções, desvios, resignificação e banalização dos conceitos de gênero 
nesses contextos, a exemplo de empoderamento. De fato, estudos tem 
apontado o uso acrítico e despolitizado desse conceito, nos projetos e 
políticas públicas e mesmo pelos movimentos sociais, o que tem le-
vado a sua simplificação, perdendo-se, nos processos de implemen-
tação, a perspectiva ‘relacional’ e a noção de poder que distanciam 
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tais abordagens do projeto político feminista (SARDENBERG, 2014; 
CORNWALL; HARRISON, WHITEHEAD, 2013). Essas mesmas auto-
ras afirmam ainda que, a luta por significado tem ocorrido em um ce-
nário de discurso constantemente em mutação, a exemplo dos novos 
termos presentes no discurso atual do desenvolvimento, a exemplo 
de empoderamento, exclusão e cidadania, observando-se que, alguns 
aspectos da agenda de gênero são privilegiados e outros descartados, 
na medida em que os significados dissonantes são empurrados para 
fora da nova moldura.

Nesse caso, não se pode perder de vista que homens e mulheres se 
apropriam diferentemente dos espaços sociais, os quais são atravessa-
dos por relações de poder que conferem ao homem, historicamente, 
uma posição dominante. E, mesmo situados em condições semelhan-
tes de pobreza ou integrando um mesmo território, homens e mulhe-
res vivenciam essas situações de forma diversa, tendo, pois, experi-
ências e necessidades de gênero diferenciadas. Essas experiências são 
mais marcantes nos espaços públicos, dado os déficits de participação 
política das mulheres nas estruturas de poder, de onde vêm sendo his-
toricamente excluídas e onde continuam sub-representadas. 

A incorporação da perspectiva de gênero implica, pois, em desen-
volver estratégias que contribuam para o desmonte das relações de-
siguais entre os seres humanos, buscando identificar os condiciona-
mentos e desigualdades de gênero que se estabelecem e se cristalizam 
a partir de assimetrias que colocam as mulheres em uma posição so-
cial subordinada em relação aos homens, interferindo nas suas condi-
ções de vida, de trabalho e de afirmação social no mundo. 

Todos esses argumentos reafirmam a importância do desenvolvi-
mento de processos de sensibilização e formação de mulheres sobre 
temas relacionados a gênero na implementação de políticas públicas, 
vez que podem contribuir no desencadeamento de processos de em-
poderamento das mulheres. Entretanto, reafirma-se que isso só é pos-
sível, se a abordagem da equidade de gênero englobar não apenas as 
necessidades práticas das mulheres, mas, sobretudo, seus interesses 
estratégicos, que dizem respeito à posição de poder das mulheres na 
sociedade, como quer o projeto feminista. 
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Por último, não se pode perder de vista que os processos formati-
vos na perspectiva de gênero devem levar os sujeitos a desvendar as 
relações de poder que se projetam nos espaços público e privado – 
esferas separadas, segundo a ideologia patriarcal, e reconhecer que 
as relações de gênero constituem-se numa cadeia de desigualdades 
que se desenvolvem em todos os níveis, do micro (família e a comu-
nidade), atravessando os sistemas normativos de mediação social (o 
mercado de trabalho, o sistema jurídico, as políticas estatais, os meios 
de comunicação) dentre outros aspectos, até as definições das macro
-políticas de desenvolvimento. 
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Juventudes nas ruralidades contemporâneas: o 
contexto do semiárido baiano1

Adelson Dias de Oliveira  
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Contextos iniciais: adentrando à temática

Refletir sobre a juventude no ambiente das ruralidades é pensar 
nas marcas sociais constituídas pela herança cultural de uma época 
em que os direitos humanos eram negados a esses sujeitos, e que dessa 
forma constituem as identidades dessas pessoas, representadas aqui 
pelo descaso, pelo estereótipo do atraso e da ignorância, incluindo-se, 
nesse caso, a constante do êxodo para os grandes centros em busca de 
melhores condições de vida e todas as mudanças ocorridas ao longo 
do tempo até os dias atuais. Essas marcas acabam refletindo na juven-
tude contemporânea, considerando que há um movimento híbrido 
na constituição identitária desse sujeito, uma vez que ocorrem deslo-
camentos entre os diversos ambientes de convivência e nas relações 
instituídas no âmbito educacional, familiar e de geração de renda. 

Diante dessas questões, a problemática em que o estudo é pautado 
considera que no Brasil existem quarenta e oito milhões de jovens en-
tre 15 e 29 anos2, dos quais sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil 
e seiscentos e noventa e dois deles vivem no meio rural (IBGE, 2010). A 
nomenclatura rural é utilizada pelo IBGE como aspecto definidor da 
localização geográfica em que os sujeitos vivem, sendo utilizada neste 

1 Este texto faz parte da totalidade da dissertação de mestrado em Educação e Con-
temporaneidade, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEDUC/UNEB no ano de 2013.

2 O recorte etário é tratado como elemento definidor da concepção de juventude 
abordada pelo Estatuto da Juventude a partir da Lei 12.852/13.
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estudo apenas como aspecto que ilustra a densidade demográfica e a 
pertinência da realização do estudo. 

Nesta pesquisa, optamos pelo entendimento da juventude como 
sujeito sociologicamente constituído em que o fator cronológico não 
tem relevância como apontada pelos dados numéricos. Nesse caso, 
são as convenções sociais e o envolvimento desses sujeitos e o seu pro-
cesso constitutivo, ao longo do tempo que saltam ao entendimento. 
Sendo assim, os estudos sociológicos compreendem juventude como 
o período que marca a transição entre a infância e a vida adulta, pre-
conizada pelas obrigações sociais que lhes são inerentes e que esse se 
estabelece sujeito sociologicamente constituído (PAIS, 2003).

Em se tratando de campo, esses sujeitos apresentam característi-
cas muito singulares, especialmente no que se refere à formação. O 
fator da não conclusão da escolarização no seu ambiente de convi-
vência e a falta de investimento em políticas públicas de geração de 
renda e/ou investimento na agricultura familiar são elementos pre-
ponderantes para a compreensão da constituição desses sujeitos. Tais 
situações compõem o conjunto da problemática dessa pesquisa com 
foco no desvelamento dos percursos de formação e constituição iden-
titária que desses jovens que correspondem a treze por cento do total 
nacional, segundo dados do IBGE (2010).

Como forma de aclarar a discussão, é pertinente considerar que os 
colaboradores deste estudo são jovens oriundos de cidades distintas 
do semiárido baiano: Canudos, Juazeiro, Remanso, Sento Sé, Macuru-
ré e Monte Santo. Todos eles fazem parte da República de Estudantes 
do Centro de Formação Dom José Rodrigues3 situada em Juazeiro/BA, 
mantida e coordenada pelo Instituto Regional da Pequena Agropecu-
ária Apropriada – IRPAA. O trabalho envolveu seis jovens da Repúbli-
ca do IRPAA localizado no município de Juazeiro/BA. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, fundamentada na abordagem autobiográfica, to-
mando como procedimentos a utilização de entrevistas narrativas.

3 Espaço utilizado para realização de cursos de formação pelo IRPAA, distante 12 
km da cidade de Juazeiro, sendo que, existem no mesmo ambiente casas onde 
moram algumas famílias, dentre elas duas utilizadas como República (masculina 
e feminina), para jovens que desejam a formação técnica profissionalizante, em 
especial, na área de agropecuária e meio ambiente. 
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O texto está organizado em dois momentos. Inicialmente apresen-
tamos as concepções sobre as juventudes no cenário atual. No segun-
do momento, trazemos a compreensões acerca do rural e de campo e 
a partir daí, como as questões das ruralidades vão se configurando à 
medida em que são tecidas as concepções e construções teóricas ine-
rentes ao estudo. As narrativas que aos poucos vão surgindo em meio 
aos textos apresentam a configuração do campo no cenário das rura-
lidades em que os jovens vivem. Esta parte do texto traz como desta-
que os elementos que tratam do jovem na roça em meio à sociedade 
contemporânea, inscrevendo-se nesse universo as questões próprias 
das ruralidades diversas em que seu percurso formativo e suas experi-
ências de vida foram pautados.

Juventudes: ampliando o olhar

O caráter histórico que marca a trajetória da juventude no Bra-
sil remonta um período de aproximadamente setenta anos, atingin-
do diretamente esse público, desde sua conceituação e compreensão 
como sujeitos sociais. Nesse sentido, tomamos como elemento de 
aproximação teórica e histórica sobre a juventude no Brasil, a obra 
“Trajetória histórica da juventude brasileira: dos anos 50 ao final do 
século”, da autora Angelina Bulcão Nascimento (2002), a qual faz um 
recorte da insurgência desse público no cenário nacional. Buscamos 
tê-la como referência para apontar informações significativas para o 
entendimento das categorias teóricas aqui apresentadas. 

Em princípio, vale destacar que, apesar da insurgência da juven-
tude no cenário político do Brasil ser marcada desde os anos 40 do 
século XX, esse período, que é impregnado dos ideais do capitalismo 
preponderante, pela grande expansão industrial no país e do gover-
no militar, não possibilitou uma participação de maneira direta e 
incisiva quanto às questões políticas e ao entendimento das especifi-
cidades desses sujeitos. Os anos 50 e 60, do século XX, períodos que 
demarcam uma maior disseminação das discussões sobre juventu-
de por conta do movimento hippie, são também conhecidos como 
a época que demonstra maior autonomia juvenil, considerado como 
o período dos “anos dourados”, esses movimentos tomam evidência 
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histórica por considerarem ameaça a estabilidade social da época. 
Assim,

Adolescer, nos anos dourados, significou mais do que se de-
bater entre o ser e o ainda não ser adulto. Foi a experiência de 
vivenciar uma transformação radical de valores, ideias, com-
portamentos. O desenvolvimento acelerado dos meios de co-
municação permitiu a difusão de uma infinidade de mudan-
ças. Estas atingiram uma geração que fora ensinada a repetir 
os modelos parentais pois, até então, os valores e padrões de 
comportamento haviam sido diretamente transmitidos pela 
família de origem, a escola e a igreja paroquial. (NASCIMEN-
TO, 2002, p. 29).

Motivadas então por essas mudanças, as décadas seguintes tam-
bém são marcadas por várias transformações. A década de 70 do século 
passado é a que marca a insatisfação da juventude diante da estagnação 
e do vício social, conhecido como o período da ressaca. A mobilização 
juvenil provoca no país muitas insatisfações e represálias aos manifes-
tantes, foi o período em que a juventude acordou para a participação 
efetiva na construção política. Todavia, na década seguinte, esse mesmo 
público é considerado sem ideologia e marcado pelo consumismo e o 
individualismo. Os diversos estudos sobre a temática juvenil traçam o 
entendimento da perspectiva situacional e epistemológica perpassando 
por questões voltadas para aspectos psicológicos, físicos, sociais e eco-
nômicos. Groppo (2000, p. 14-15) aponta que,

As ciências médicas criaram a concepção de puberdade, re-
ferente à fase de transformações no corpo do indivíduo que 
era criança e que está se tornando maduro [...] a psicologia, 
a psicanálise e a pedagogia criaram a concepção de adoles-
cência, relativa às mudanças na personalidade, na mente ou 
no comportamento do indivíduo que se torna adulto [...] a 
sociologia costuma trabalhar com a concepção de juventude 
quando trata do período interstício entre as funções sociais 
da infância e as funções sociais do homem adulto. 

Igualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e, 
mais recentemente, o Estatuto da Juventude – EJ (Lei 12852/13) re-
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conhecem crianças, adolescentes e jovens como sujeitos de direitos, 
explicitando, assim, o reconhecimento de sua cidadania. Todavia, a 
respeito da relevância social e política desses marcos legais, é neces-
sário salientar que, ao ter-se como elemento central a faixa etária para 
a compreensão do conceito “juventude”, absolutiza-se um aspecto que 
não dá conta de toda a complexidade e diversidade inerentes à condi-
ção juvenil. Essa concepção presente nesses documentos se contrapõe 
à discussão contemporânea de juventude como categoria social. 

Para Pais (2003), a juventude é entendida como problema so-
cial, uma vez que não se consegue perceber uma concepção clara do 
entendimento de quem sejam esses sujeitos. Faz-se necessário que 
sejam interpretadas as culturas juvenis diversas e toda a sua constitui-
ção, para que, dessa forma, o entendimento de juventude como pro-
blema social possa se diluir em novas compreensões, visto que “essa 
desconstrução da juventude como representação social (do senso co-
mum) acabará por se revelar como uma construção sociológica – isto 
é, científica e necessariamente paradoxa da juventude” (PAIS, 2003, 
p. 36). 

Nesse sentido, o autor apresenta as correntes geracional e clas-
sista para discutir a concepção de juventude. A primeira é marcada 
por uma juventude revolucionária, que se constitui pelas etapas etá-
rias que marcam uma geração especialmente na década de 60 do sé-
culo XX, definindo a juventude a partir da fase de vida e numa pers-
pectiva unitária. Considera a teoria da socialização, a descontinuidade 
intergeracional – crise, ruptura, conflitos a partir das culturas juvenis 
– como base da formação da juventude como uma geração social. Com 
essa ideia o autor propõe a concepção da juventude como elemento 
plural e avança-se na compreensão de que existem juventudes e estão 
dispersas pelos mais variados espaços e tempos sociais. Sendo assim,

Um dos fatores desta confusão das oposições entre as juventu-
des de diferentes classes é o fato de diferentes classes sociais te-
rem tido acesso de forma proporcionalmente maior ao ensino 
secundário e de, ao mesmo tempo, uma parte dos jovens (bio-
logicamente) que até então não tinham acesso à adolescência, 
terem descoberto este status temporário, “meio-criança, meio
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-adulto”; “nem criança, nem adulto”. Acho que é um fato social 
muito importante. Mesmo nos meios aparentemente mais 
distanciados da condição estudantil do século XIX, isto é, na 
pequena aldeia rural, onde os filhos dos camponeses ou arte-
sãos frequentam o ginásio local, mesmo neste caso, os adoles-
centes são colocados, durante um tempo relativamente longo, 
numa idade em que anteriormente eles estariam trabalhando 
em posições quase-exteriores ao universo social que define a 
condição de adolescente. (BOURDIEU, 1983, p. 03)

É preciso dar visibilidade e oportunizar as juventudes, o 
entendimento e o atendimento às necessidades especificas desse 
grupo social que começa a ocupar espaço na agenda política e na 
construção de ações efetivamente significativas contemplando, nesse 
sentido, o direito ao lazer, cultura, saúde, trabalho, educação. Enfim, 
o direito à participação social e cidadã. No bojo das mudanças sociais, 
emerge o jovem como mobilizador e propulsor de mudanças quanto 
ao modelo hegemônico vivido na sociedade. 

Evidenciada no cenário acadêmico e social, a juventude passa a ser 
uma temática abordada pelos mais variados autores e vieses de pesqui-
sa. O atendimento às questões de politicas públicas coloca em cena um 
novo formato de se pensar a juventude e todos os elementos que os en-
volve na sociedade marcada principalmente pelo retorno dos diversos 
movimentos juvenis, que perpassa pela musicalidade – o movimento do 
hip hop – a partir da década de 90 do século XX, a violência e a priva-
ção de liberdade, por movimentos estudantis, o aumento significativo 
da presença de jovens com defasagem escolar, participando do ensino 
de Educação de Jovens e Adultos, a emergência do ensino noturno, de 
forma mais ampliada nas periferias, dentre outros elementos que inter-
pelam o jovem como processo de afirmação diante do projeto de socie-
dade que vigora e impõe a esses sujeitos a adequação às mais variadas 
formas de interdição do seu discurso e do seu fazer.

Com essa motivação, passamos a tratar da juventude imersa nas 
diversas ruralidades, dando destaque as ruralidades vividas por jovens 
que vivem na Bahia. A discussão caminha na direção de compreender 
o movimento conceitual de rural e campo e a partir daí situar as diver-
sas experiências de ruralidades vivenciadas pela juventude.
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As ruralidades diversas: do rural ao campo

A sociedade foi, historicamente, pautada num processo hegemô-
nico com base na heteronomia. Ao tratar do campo, em especial, ao 
longo dos séc. XVIII e XIX a partir do pensamento social agrário, os es-
tudos históricos sobre campesinato demarcam os conflitos na organi-
zação social camponesa originados pela implantação do capitalismo 
(SEVILLA GUSMÁN, 2005). Partindo dessa concepção, compreende-
mos que, culturalmente, os espaços e tempos de forma geral sempre 
foram sistêmicos e estruturantes na sociedade em que prevaleciam o 
capital e a expansão tecnológica principalmente na produção agrícola 
a partir do processo de mecanização com foco na produção em grande 
escala em detrimento aos princípios do capital. 

Nesse mesmo período, as questões agrárias e a presença do lati-
fúndio no Brasil, demarcam o rural a partir das divisões sociais, pre-
sentes na sociedade da época. A concepção de espaço geograficamen-
te constituído com o fim único da produção agrícola, para atender as 
necessidades do urbano, era evidenciado, conforme é sinalizado por 
Cavalcante (2007, p. 21),

O termo rural aponta para uma denominação de espaço so-
cial não-urbano, atrelado a um sistema de produção (agrope-
cuário) e marcado por uma questão latifundiária excludente, 
discriminatória e centralizadora, voltadas para os interesses 
monopolistas e mercantilistas que foram no século passado, 
impulsionados pela expansão do capitalismo no país. 

O principal elemento para a concepção do rural está atrelado às 
questões agrárias e a distribuição desigual das terras no país, ainda com 
marcas remanescentes do período das sesmarias, primeira Lei de distri-
buição das terras no período do Brasil Colônia. Sendo as terras centrali-
zadas nas mãos de poucos, em particular no semiárido baiano, esse pro-
cesso perdurou por muito tempo e traz resquícios na política brasileira 
e mobilizou muitos movimentos sociais no intuito de conseguir mudar 
essa distribuição no país. A visão de precariedade e estereotipada de 
ambiente pouco desenvolvido, foi atrelada ao rural até os anos 60 do 
século passado, como apresentado por Cavalcante (2007), retomando 
as demandas ligadas às questões latifundiárias e centralizadoras.
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As reflexões acerca da concepção de rural que seguem estão fun-
damentadas a partir de Reis (2011), o qual expõe ao longo de sua obra 
que, no cenário agrário brasileiro, essa década é marcada por mudan-
ças significativas e emblemáticas, principalmente no campo político, 
pois é nesse período que acontece o golpe militar de 1964, sendo, so-
bretudo o marco da luta pela democratização do acesso à terra, com 
destaque para esse momento da história do pais e tendo por símbolo 
de resistência, a atuação da liga campesina. De acordo com essa con-
cepção é que o movimento de mudança ideológica desenvolvido pelos 
movimentos sociais do campo ganha vida, no intuito de não mais se 
conceber o espaço como o geograficamente constituído e com a mar-
ca do descaso como sempre foi ao longo dos tempos. A essa questão 
constata-se uma verdadeira “revolução no campo”, marcada pelo ad-
vento das novas tecnologias às atividades rurais, com atenção espe-
cialmente ao modelo de política agrária que atendesse as perspectivas 
do capitalismo emergente e as características pertinentes ao modelo 
de produção em grande escala.

Os princípios herdados da Constituição de 1946, presentes na 
Constituição de 1967, influenciam diretamente no campo da educa-
ção rural e concomitantemente sofrem modificações. Essa mesma 
perspectiva continua com a emenda constitucional de 1969, momen-
to em que o campo passa a ser alvo do desenvolvimento econômico 
do país, especialmente através dos projetos governamentais, causan-
do um aumento significativo da concentração fundiária e como refle-
xo disso, um maior empobrecimento das populações que moravam 
e trabalhavam no campo, como pequenos produtores, trabalhadores 
alugados e posseiros, os quais foram expropriados e expulsos de suas 
terras, resultando no crescimento desordenado das cidades. Nesse 
novo contexto, a educação não apresentou uma proposta de formação 
e ação de professores capazes de entender e intervir nessa realidade 
tão complexa vivenciada no campo. A marca principal desse período, 
particularmente até meados da década de 80 do século XX, foi a mas-
siva saída das pessoas do campo em direção à cidade, configurando 
o êxodo rural brasileiro, principalmente na área do campo da região 
Nordeste do país para as regiões Sul e Sudeste. 
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Já nesse período são evidenciadas lutas configuradas pelos movi-
mentos sociais do campo, pela reordenação agrária no país e pela de-
finição clara de uma política de atendimento à população do campo, 
com garantias de direitos e qualidade de vida, não sendo apenas um 
apêndice no chamado desenvolvimento, diferentemente vivido no es-
paço urbano. Várias lutas sociais no campo ganharam destaque no ce-
nário político, seja pela sua capacidade de aglutinação de camponeses 
e sua disposição para a garantia e ampliação de direitos e melhores 
condições de vida; seja pela forte repressão que sofreram por parte dos 
governos para por fim à mobilização social e política desses sujeitos, 
tratados sempre como excluídos e relegados à margem da sociedade. 

É a partir dessas lutas, que a concepção vai sendo modificada e 
se constituindo de maneira a incluir no seu bojo a constituição de 
território de produção e significação identitária. Não mais a ideia de 
que é um ambiente onde se produz e atende às políticas de trabalho, 
mas de provocação e de igualdade onde tanto a cidade precisa do 
campo, como o inverso, no sentido de constituição. De modo que 
compreendo 

o campo nesse sentido, mais do que um perímetro não-urba-
no, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação 
dos seres humanos com a própria produção das condições da 
existência social e coma as realizações da sociedade humana, 
trazendo assim a incorporação dos sujeitos coletivos do cam-
po no processo de desenvolvimento humano e sustentável do 
próprio campo. (REIS, 2011, p. 56)

O autor aponta para mudanças significativas surgidas a partir 
da atuação dos movimentos sociais do campo em busca da igualda-
de de direitos e pelo reconhecimento enquanto categoria específica. 
Acerca dessas questões, na literatura atual, alguns autores, utilizam 
a nomenclatura ruralidades para se referir aos diferentes espaços que 
constituem os territórios rurais envoltos nas mudanças sociais ocorri-
das, concebendo-a como: “[...] lugar de vida, isto é, onde se vive (par-
ticularidades do modo de vida e referência identitária) e lugar de onde 
se vê e se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção na 
sociedade nacional)” (WANDERLEY, 2007, p. 21).
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Dessa forma, as ruralidades que marcam o desenvolvimento do 
estudo são significadas a partir da ideia de espaço geográfico de lo-
calização dos sujeitos, como espaço de produção e lugar onde vivem, 
apontando para a diversidade e especificidade como espaço de pro-
dução de vida e significação dos sujeitos. Demarca muito mais uma 
discussão voltada para as questões dos direitos e das subjetividades 
em que vivem as pessoas e considera as diversas ruralidades, focando 
principalmente na luta por politicas de igualdade e soberania para os 
povos diversos que vivem nesses ambientes. Sendo assim,

A compreensão de campo não mais equivale ao tom de nostal-
gia, de um passado rural de abundância e felicidade que per-
passa parte da literatura, posição que subestima a evidência 
dos conflitos que mobilizam as forças econômicas, sociais e 
políticas em torno da posse da terra no país. (REIS, 2011, p. 56).

Não se concebe mais o sentido de espaço rural como aquele utili-
zado para a exploração dos seus recursos naturais e da manutenção 
financeira da família. O campo revela condições de vida e produção 
diversas que vão de encontro aos modelos sociais instituídos ao longo 
da história, incluindo a composição dos seus habitantes, dentre eles 
os jovens que constroem um movimento marcado pelas relações entre 
o antigo e o moderno, a tecnologia. 

As ruralidades apresentam significativas mudanças que possibili-
tam aos jovens maior qualidade de vida e alternativas outras para sua 
permanência; todavia, ainda, não são garantidos os direitos sociais e a 
aplicabilidade de políticas públicas eficazes, que alavanquem o desen-
volvimento de novas práticas sociais e econômicas, que permitam aos 
que nela residem progredirem no sentido econômico.

Diante dessa concepção, acreditamos que a formação dos jovens 
localizados no campo passa por vivências diversas e intrínsecas ao 
ambiente que, contribuem diretamente na sua aprendizagem e atu-
ação na sociedade. Assim, a partir das experiências de vida narradas 
pelos jovens, pretendemos sinalizar as ruralidades que circundam o 
processo formativo desses sujeitos plurais. 

No Brasil há uma concentração grande de jovens que vivem no 
campo. Todavia a realidade, com a qual eles se defrontam provoca-os 
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a migrarem para os centros urbanos em busca de continuidade dos es-
tudos em grande parte das ocorrências no intuito de inserirem-se no 
trabalho presente no meio urbano. Conforme Brumer (2007, p. 36),

Os dados demográficos sobre a população brasileira demons-
tram a continuidade do processo migratório campo-cidade 
nas últimas décadas. Entre os motivos apontados para a emi-
gração rural estão, de um lado, os atrativos da vida urbana, 
principalmente em opções de trabalho remunerado (fatores 
de atração); e de outro lado, as dificuldades da vida na roça e 
da atividade agrícola (fatores de expulsão).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (2010) vivem em área rural, hoje no Brasil, cerca de oito milhões 
de jovens com idade entre 15 e 29 anos, de maneira mais específica são 
sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e 
dois jovens em situação de domicílio rural. Os dados apontados pelo 
IBGE ainda mostram que, num período de dez anos (2000 a 2010), 
deixaram a área rural cerca de dois milhões de pessoas, sendo o maior 
número deles de jovens, estima-se que, anualmente, oitenta e um mil 
jovens deixem a área rural ao longo dessa década (2011 – 2021). Os da-
dos mostram ainda a incidência de um número maior de mulheres do 
que homens, migrando para as cidades. Atualmente, existem 53% de 
homens e 47% de mulheres que vivem em área rural. 

Do número total de jovens do Brasil que residem no campo 
(7.358.692), três milhões novecentos e trinta e cinco mil e seiscen-
tos e cinquenta e nove jovens (3.935.659), estão localizados na região 
Nordeste, correspondendo a uma estimativa de 53% do total do Bra-
sil. Destes, um milhão setenta e dois mil e quinhentos e nove jovens 
do campo (1.072.509) estão localizados na Bahia, correspondendo a 
13,7% da população jovem no ambiente rural do total do país.

Vale salientar que os anos de 1990 surgem como um período em que 
a temática da juventude passa a ser visualizada como foco de pesquisas 
educacionais, uma vez que o cenário político do país é marcado pelo 
crescimento populacional, tanto na cidade, quanto no campo, dando 
destaque para a diversidade que compõe a temática e todo o processo 
formativo e identitário das juventudes. Nessa mesma época o movi-
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mento do campesinato no Brasil, fortalecido pela Constituição Fede-
ral de 1988, preconizado pelos Movimentos Sociais do Campo e pelas 
Comunidades Eclesiais de Base – CEBS, dentre outros movimentos e 
trabalhos pastorais, começa a provocar discussões e mobilizações para 
repensar o projeto de sociedade no Brasil, especialmente para o campo. 

Metaforicamente, é necessário voltar a “lupa”, que mira para os su-
jeitos ora mencionados, no sentido de perceber as juventudes que es-
tão à margem das políticas e do atendimento às necessidades básicas. 
Refiro-me, nesse caso, as juventudes nas ruralidades. Tomamos por 
base a compreensão dos estudos realizados e que evidenciam o jovem 
no urbano em contraposição ao localizado na roça, 

[...] no que concerne à “juventude do campo”, a produção é 
menor. Uma leitura comum atravessa o campo temático da 
juventude e reforça relações de poder e hierarquia: juventu-
de como um período de transição para a vida adulta [...] 1) 
a caracterização de padrões comportamentais que os jovens 
estão predispostos a reproduzir; 2) a valorização da transito-
riedade dessa identidade social. (CASTRO, 2009, p. 41)

Percebe-se que o campo temático juventude é impelido por ques-
tões hierárquicas demarcadas pela necessidade de perceber que o de-
safio está em romper com a barreira da (in)visibilidade, especialmen-
te no que diz respeito à juventude do campo. A identidade social ou 
identidade coletiva desse sujeito ainda é muito marcada pelas migra-
ções constantes para grandes centros urbanos, uma vez que é nesse 
recorte etário que o sujeito se encontra na fase final do processo de 
escolarização, sendo que esses níveis de ensino são ofertados, muitas 
vezes apenas no centro urbano. 

O movimento de ir e vir do campo para a cidade e vice-versa vai 
compondo um processo híbrido de constituição identitária nesses su-
jeitos, levando-os muitas vezes a ficarem de vez na cidade e nem che-
gam a concluir o ensino médio, ingressando no campo do trabalho, 
principalmente, se levarmos em conta que para os jovens que vivem 
na roça a entrada na vida adulta ocorre muito mais cedo. Esses são 
inseridos no mundo do trabalho ainda crianças e, ao crescerem, têm 
o desejo de constituir sua autonomia financeira e social. Para que isso 
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ocorra, constroem um novo núcleo familiar, tomando para si, a partir 
daí, atitudes perante a sociedade de estabilidade e responsabilidade. 
Um exemplo dessa questão é o que um dos jovens narradores, sujeito 
colaborador desta pesquisa, aponta quanto à iniciação do trabalho em 
sua vida e a presença constante do movimento de ir e vir entre a cidade 
e o campo,

E assim, na cidade, quando ia morar na cidade, minha refe-
rência de pai era o meu avô, que era o que ficava como refe-
rência, puxando na orelha, ensinando mais assim o caminho 
certo, errado, e já no interior era esse meu irmão mais velho, 
era quem me levava pra ir trabalhar na roça e eu criança, além 
de eu ser criança que eu queria brincar com os outros meni-
no, ai ele me levava pra ir trabalhar na roça [...] porque ele 
sabia que a vida ia ser difícil quando eu crescesse, ia ser mais 
dura, eu ia ter que ter mais responsabilidade (UMBUZEIRO, 
2013, CITAçÃO VERBAL). 

Podemos perceber na narrativa que os jovens da roça, desde cedo as-
sumem os compromissos de adultos. Neste caso, a agricultura familiar 
torna-se um espaço de produção da família, em que os jovens do campo 
são inseridos desde criança. Segundo Weisheimer (2007, p. 239), “a es-
pecificidade sociológica dos jovens agricultores familiares deve-se a sua 
socialização no processo de trabalho familiar agrícola que os difere de 
outros jovens”. O trabalho é um eixo fundante na constituição do jovem. 
Nesse ínterim é possível retomar a perspectiva conceitual em que situa 
o jovem como sujeito social, uma vez que passa a assumir as atribuições 
e convenções sociais em que são atribuídas ao ser adulto, questão essa, 
bem demarcada na narrativa do jovem Umbuzeiro.

No intuito de compreender quem é esse jovem que está no campo, 
a corrente geracional apresentada por Pais (2003) dá ideia de herança 
ou continuidade do legado familiar como fator social, é o elemento 
propulsor para se pensar o jovem no ambiente das ruralidades. Junto 
a esses elementos agrupa-se uma série de aspectos estruturantes da 
sociedade, com evidência a emergência do campo industrial e tecno-
lógico, que acaba provocando, nos sujeitos jovens, o desejo de uma 
vida mais tranquila e promissora.



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

244

Um dos elementos que está ligado diretamente à formação dos jo-
vens na roça é a temática agrária e, em casos distintos, a mobilização 
para o melhor uso e acesso a esse bem necessário para o desenvolvi-
mento da agricultura familiar. Assim, segundo Castro (2009, p.88),

Uma das demandas mais citadas entre os jovens [...] é o aces-
so á terra. Também foi essa uma das principais razões asso-
ciadas à saída do jovem do roça [...] tratada de duas maneiras 
distintas e que se relacionam: a dificuldade de adquirirem 
terra, seja pela reforma agrária, seja como pequenos proprie-
tários; e a dificuldade de atuarem de forma compartilhada na 
terra de seus pais, o que caracterizaria o não se sentir proprie-
tário e/ou responsável juntamente com os pais.

Essa compreensão remonta à questão de que os jovens não têm 
autonomia suficiente para lidar com a terra da maneira que desejam e 
desembocam, por vezes, em atrito com a família, especialmente com 
o poder patriarcal, que ainda impera na roça. A saída para esses jovens 
é buscar “ganhar a vida” na cidade grande ou enfrentar por ele próprio 
a busca por sua própria terra nos movimentos de luta pela reforma 
agrária. No segundo caso, os jovens acabam desistindo em meio a toda 
a inércia que circunda a discussão agrária no país. Quanto a isso Sales 
(2006) apresenta que, para o MST, a ideia de juventude nas áreas de 
assentamento está ligada ao potencial revolucionário, na condição de 
construir confrontações e quebra de paradigmas, rupturas; todavia, o 
movimento possui total controle sobre as ações dos jovens, inferindo 
nesse sentido em questões de ideologia e na possibilidade de autono-
mia desses sujeitos. A autora expõe ainda que muitos jovens que vi-
vem nos assentamentos, apesar de todas as dificuldades já elencadas, 
possuem a oportunidade de crescimento e experiência no período de 
acampamento das maneiras de fazer política por meio da organiza-
ção, da luta e conquista da terra.

A discussão desencadeia dois outros processos extremamente ínti-
mos a formação dos jovens: a questão do trabalho e da participação nos 
movimentos sociais. É pertinente trazer a discussão de que, “no contex-
to atual, observamos uma geração que se identifica como juventude nos 
movimentos sociais rurais e que ressignifica as identidades rurais em 
diálogo com a identidade juventude”. (CASTRO, 2009, p. 161). 
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Ao compor os diversos espaços de formação da juventude, perce-
bemos que o tempo ou os tempos não são os mesmos para eles, e que 
essa dimensão não tem tanto valor significativo, apesar de intervir de 
forma direta na maneira em que se constitui e se apresentam como 
jovem, rompendo na atualidade com o estigma do “Jeca Tatu” e do 
“ignorante”, levando-se em consideração que, cada vez mais, adentra 
ao campo os aspectos inerentes ao crescimento tecnológico e nesse 
movimento de hibridização, não mais se distingue como uma coisa da 
cidade ou da roça, mas como algo que faz parte da rotina diária desses 
sujeitos. Então, esse tempo não é considerado como cronológico, mas 
sim como um interstício de vivência que marca mudanças presentes 
na sociedade contemporânea e que, ganha destaque nos mais varia-
dos ambientes significativamente. Os espaços e tempos aqui podem 
ser também interpretados a partir da ideia de que

Uma outra racionalidade convive e representa os espaços 
e tempos da vida na roça segundo padrões diferenciados e 
simbolicamente produzidos nas relações cotidianas do lugar. 
Muitas representações que aos poucos uma cultura urbana 
repensa, abole ou simplifica, ainda são essenciais entre os 
moradores e moradoras da roça. (RIOS, 2011, p.176)

No sentido da produção de cultura na roça e os tempos em que elas 
vão sendo produzidas e ressignificadas, insere-se a perspectiva da re-
lação cultural com o trabalho desde criança de maneira naturalizada, 
o tempo de desenvolvimento do sujeito é confundido com as neces-
sidades de amadurecimento e de produção de mais valia no contexto 
social local. Há nesse caso a compreensão cultural de que somente 
com muito sacrifício e trabalho é que se consegue ser alguém na vida, 
sendo que essas lembranças se misturam às das brincadeiras e da vida 
na roça sem muita preocupação com os possíveis perigos existentes. 

A comunidade: espaço e tempo de socialização e formação das 
juventudes nas ruralidades

Compreendendo o termo comunidade como o espaço comum e de 
acordo com a sociologia, o espaço onde mais de uma pessoa convive. 
A essa convivência é comum, a relação de troca entre os seres huma-
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nos. Geralmente, as comunidades são formadas por grupos familiares, 
vizinhos, amigos que possuem um elevado grau de proximidade uns 
com os outros. Como sendo parte de uma sociedade propõe-se a cum-
prir uma série de regras e protocolos em que os sujeitos envolvidos 
necessitam cumpri-la. 

Conforme Bauman (2003), a palavra comunidade significa algo 
bom, aconchegante e que pode acolher a todos diante de uma necessi-
dade. A comunidade ideal ainda está longe de ser realidade, pois, em 
se tratando da conjunção de pessoas diversas numa realidade adversa, 
o sentimento comum torna-se individualizado, considerando, nesse 
caso, as diretivas que balizam as sociedades contemporâneas. Ao des-
crever sua relação com as pessoas nas comunidades em que residem, 
os jovens apontam para esse bem viver num misto de dificuldades não 
resolvidas coletivamente. A ideia de participação não é algo assimi-
lado pelo coletivo e que é primordial para o bom andamento da co-
munidade. Essas questões acabam gerando individualismos e alguns 
conflitos sociais, conforme são destacados na seguinte narrativa, 

[...] teve uma época até que enquanto sócia, eu e um outro ra-
paz lá que a família também é de lá, e que estudava acho que 
era administração, ai tavam discutindo a formação de uma 
cooperativa, transformar a associação em uma cooperativa, só 
que o objetivo lá da maioria era uma cooperativa pra concorrer 
um lote do projeto de irrigação, então como a gente já tava no 
outro estágio: “não, vamos fazer uma cooperativa mas que não 
seja só pra isso, mas vamos pensar em alguma saída,”. Que pen-
sa essa lógica do beneficiamento, do num sei o que, da criação 
alguma coisa, só que ai voto vencido, criaram a cooperativa ai 
foi quando eu me afastei, eu falei: “não, eu acho que é uma 
coisa que não tá me acrescentando e nem eu tô conseguindo 
contribuir aqui porque tava um foco, bem capitalista mesmo 
e só pra poucos”. (BORBOLETA, 2013, CITAçÃO VERBAL)

Ao longo da narrativa, a jovem Borboleta aponta para momentos 
de discussão comunitária tendo em vista a definição de ações para o 
bem comum, conforme preconiza a ideia de comunidade. Todavia 
existiu uma recusa de uma grande maioria, ocasionando certo conflito 
pessoal por parte de quem está conduzindo um processo coletivo por 
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não perceber enquanto decisão coletiva. Quando a jovem Borboleta se 
apresenta contrária ao que a comunidade está propondo, ela aponta 
para questões, que na sua visão, seriam mais produtivas e gerariam 
maior qualidade de vida para aqueles que vivem no seu entorno, dife-
rentemente da opção que foi tomada. 

Nas narrativas, podemos observar também que o choque geracio-
nal e os interesses comunitários representam um dos implicadores 
para a participação social dos jovens. É notório quando as jovens coa-
dunam com a discussão de que o poder instituído hegemonicamente 
prepondera sobre a constituição cultural e política daquele ambiente: 
“criaram a cooperativa e eu me afastei [...] estava um foco muito capi-
talista” e “porque não pode vender a terra para estranho, é um absurdo 
isso”. Acreditamos nessa lógica, que a comunidade é constituída de 
forma simples e sem o fortalecimento político ideológico necessário 
para sua sustentação, uma vez que a inserção da perspectiva da globa-
lização e do agronegócio sobrepõe-se às relações culturais existentes 
na comunidade. Nesse sentido Seviilla Gusmán diz que,

para estudar adequadamente o comportamento ecológico 
do campesinato, é necessário contextualizá-lo na matriz glo-
bal de seu universo sociocultural, já que a partir deste, pela 
forma como cria e desenvolve seu conhecimento, pode-se 
chegar a explicar realmente seu comportamento. (SEVILLA 
GUSMÁN, 2005, p. 74)

No transcorrer das histórias e no seu entrelaçamento com as vi-
vências transformadas em experiências pelos jovens do campo no se-
miárido baiano, são destacadas características que apontam para as 
ruralidades que vivenciam, bem como suas experiências enquanto 
integrantes de um processo formativo, que gera informações e uma 
atuação mais incisiva na sua comunidade como aponta a narrativa,

[...] os elementos da convivência do semiárido, é pautar, re-
gularização fundiária, e aí nós tamos hoje um cenário onde 
a maioria das terras são terras devolutas, terras que pertence 
ao estado, as famílias não tem, mesmo residindo nessas terras 
há muito tempo, as famílias não tem o domínio, não tem a o 
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título de fato, o documento que reconhece aquela propriedade 
como sendo da família, que tem como selo de propriedade que 
pertence ao estado, e aí que de forma trabalhar isso também 
no processo de assessoria técnica, de que forma trabalhar e aí 
a gente consegue garantir a segurança hídrica a partir das tec-
nologias de convivência do semiárido [...], desde a cisternas, 
barreiros, da bomba d’água popular, de que forma a gente con-
segue garantir a segurança hídrica pras famílias das comuni-
dades. (ANGICO, 2013, CITAçÃO VERBAL)

O jovem trata, em sua narrativa, de experiências com a relação co-
munitária numa perspectiva formativa, onde não apenas é o agente 
receptor de informações, mas também o construtor de conhecimento 
em conjunto com os seus coetâneos num processo de formação e au-
toformação. 

A identificação das comunidades apresentadas pelos jovens apon-
ta para algumas características particulares de cada comunidade. Os 
que estão localizados mais ao Norte vivem numa área explorada eco-
nomicamente pela irrigação por decorrência dos projetos de irrigação 
do Vale do São Francisco e em meio à área de sequeiro – marcada pelas 
chuvas escassas e irregulares, onde a produção é pontuada pela cria-
ção de animais de pequeno porte e que resistem ao longo período de 
estiagem. Existe, ainda, a presença de Comunidade de Fundo e Fecho 
de Pasto. Aqueles localizados no Nordeste da Bahia estão vinculados 
a áreas de sequeiro, com as mesmas características e também com as 
áreas de Fundo de Pasto, também presentes na região Norte. 

Este último vem a ser uma área da comunidade, que é destinada 
ao uso coletivo dos que ali vivem, tanto para a criação de animais de 
pequeno porte, muito presentes os bovinos e caprinos, quanto a ex-
tração e o beneficiamento de elementos presentes na caatinga. Essa 
perspectiva está relacionada à proposta de reforma agrária para o se-
miárido baiano e consiste numa forma coletiva de proporcionar aces-
so à terra aos que ali vivem e foram explorados ao longo de suas vidas. 

A primeira característica das ruralidades vividas está ligada às áre-
as de Fundo de Pasto. Também denominadas terras de uso comum, 
as áreas de Fundo de Pasto, na Bahia, ganharam visibilidade nos anos 
80 do século XX, quando os grupos começaram a entrar em conflito 
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pela apropriação dessas terras de uso comum, por não haver nenhuma 
cerca que delimitasse a apropriação, grupos de pessoas invadiam as 
terras para usufruir de suas riquezas naturais, a exemplo da madeira. 
Essas pessoas eram chamadas de grileiros, assim conhecidos por forja-
rem documentação das terras, colocando-a em caixas com grilos para 
conferir ao documento aspecto de velho. Ampliando a compreensão 

As terras de uso comum devem ser entendidas neste contex-
to, como espaços construídos ao longo de um período histó-
rico que possuem formas com funções, logo forma conteúdo, 
que são mantidas por uma estrutura social formada ao lon-
go do período histórico. Compõe o mosaico que é o campo 
brasileiro e reivindica na luta pela terra o reconhecimento 
de uma estrutura agrária diversificada, marcadas pelas mais 
deferentes formas de apropriação dos recursos naturais e exi-
gem uma reforma agrária que contemple estas diferenças do 
país. (ALCÂNTARA; GERMANI, 2005, p. 2)

Em relação ao processo de reforma agrária, as práticas organiza-
cionais das áreas de Fundo de Pasto na Bahia são uma das conquistas, 
pois garantem não somente o espaço para a criação ou produção, mas 
também possibilitam às pessoas que vivem numa comunidade, a am-
pliação da agricultura familiar e da convivência em comum, com pro-
postas coletivas. Mas o processo de regularização das áreas não é tão 
rápido e acaba gerando muitos conflitos entre os invasores das terras 
e os moradores. 

A realidade rural desvelada nas narrativas está ligada também à 
luta pelo reconhecimento das comunidades remanescentes quilom-
bolas e a inserção dos jovens como mobilizadores locais para o proces-
so de reconhecimento. Santos afirma que,

As expressões quilombos, mocambos, terra de preto, comu-
nidades remanescentes de quilombos, comunidades negras 
rurais, comunidades de terreiro denominam grupos sociais 
afrodescendentes trazidos ao Brasil durante o período colo-
nial, que resistiram ou rebelaram-se contra sua condição de 
cativo, e contra o próprio sistema colonial, formando territó-
rios independentes. (SANTOS et al, 2012, p. 526)
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A discussão recai sobre o reconhecimento das comunidades tradi-
cionais quilombolas, a questão da identidade e o reconhecer-se como 
sujeito remanescente e que possui, em suas raízes tradicionais e cultu-
rais, a vivência daqueles que foram trazidos para o Brasil na condição 
de escravos. Rebelados contra esse processo e exploração, buscam sua 
liberdade, para viver seus aspectos culturais, expressar sua religião e, 
dessa maneira, se constituir sujeito. 

O processo de reconhecimento dessas comunidades é algo que 
vem avançando no Brasil, ainda de maneira lenta, pois exige mui-
to mais do que a constatação de que a comunidade é remanescente 
e aponta para todas as características culturais e étnicas. Implica o 
processo de identificação das pessoas que vivem nessas comunida-
des para que a documentação possa ser tramitada e ser emitido o 
título e, por conseguinte, o acesso a todas as politicas existentes para 
tais comunidades. 

A compreensão da importância do reconhecimento enquanto co-
munidade remanescente quilombola aponta para o entendimento de 
que existem questões implícitas em sua fala, essencialmente no que 
concerne aos elementos culturais e a sabedoria dos povos mais anti-
gos para a continuidade e da existência da história que constituiu o 
lugar, o seu referencial de convivência. Nesse sentido, passa também 
por uma questão identitária, onde “a identidade de uma pessoa não 
se encontra no comportamento nem – por mais importante que seja – 
nas relações dos outros, mas na capacidade de manter em andamento 
uma narrativa particular” (RIOS, 2011, p. 47). 

Ainda no sentido de apresentação das ruralidades vividas pelos 
jovens e suas experiências de vida e formação, são destacadas duas 
realidades que compõem o cenário do semiárido baiano. Trata-se de 
duas realidades distintas: a área de sequeiro e o perímetro irrigado. 
Não obstante, essas duas realidades complementam as comunidades 
de remanescentes de quilombo e as áreas de fundo de pasto, uma vez 
que estas podem se localizar em meio a essas realidades.

A maior característica do semiárido é a falta da água, a escassez 
de chuva, a irregularidade no espaço e no tempo da distribuição das 
poucas chuvas que precipitam e dos longos períodos de estiagem. Em 
meio a todas essas questões, localizam-se duas realidades adversas, 
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por vezes, com distancias mínimas. São as áreas irrigadas, que por um 
lado, estão próximas ao rio São Francisco e são atendidas por projetos 
de irrigação que atendem ao agronegócio vinculado à exportação de 
frutas, que vem causando grandes devastações na caatinga e a degra-
dação dos solos com sua prática, tornando-as inférteis. De outro lado, 
existe a realidade daqueles que vivem da agricultura de sequeiro, vin-
culados a todas as características inicialmente apresentadas. As pes-
soas que vivem dessa realidade produzem geralmente o essencial para 
a sobrevivência familiar, e o excedente, quando ocorre, é comerciali-
zado, por preços, às vezes, muito abaixo do mercado.

Considerações que não finalizam, indicam caminhos

Os ambientes semiáridos da Bahia com suas características pro-
dutivas, sejam eles irrigados ou de área de sequeiro, correspondem 
às ruralidades presentes na atualidade e fazem, dessa maneira, parte 
das experiências de vida das populações que vivem no seu entorno. 
Sua presença, na vida dos jovens, provoca impactos identitários e for-
mativos, uma vez que nas narrativas apresentadas apontam para um 
crescimento político e ideológico quanto à visão sobre a região e sua 
pertinência nas experiências e aprendizados obtidos.

É possível identificar a partir das narrativas apresentadas ao 
longo do texto e das contribuições teóricas, que a composição de 
experiências existentes ao longo da vida e das relações estabelecidas 
socialmente constituem parte do percurso formativo desses sujeitos, 
marcados pelos caminhos estreitos e cheios de nuances que a 
formação exige, considerando para tanto a constituição do campo, 
inserindo-se nesse, o cenários das ruralidades, como marca de uma 
categoria política capaz de envolver a diversidade que compõe a po-
pulação do campo.

A inscrição de novos saberes e práticas no espaço das ruralidades, 
se concebem como o cenário em que os sujeitos que ali estão inseridos 
passam a incorporar em suas vivências elementos que se contrapõem 
aos conceitos pré-estabelecidos pela sociedade urbana. Demarca um 
ambiente onde a rotina da roça e da lida diária com os animais e a 
relação com a natureza estão presentes no cotidiano, onde enfrentam 
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problemas estruturais e mesmo assim lidam com a desconstrução de 
imagens que denigrem o campo e suas ruralidades.

Identificamos várias lacunas presentes ao longo de estudo realiza-
do, particularmente ao que diz respeito às discussões sobre as rurali-
dades na contemporaneidade, o aprofundamento da lógica do capita-
lismo agrário e dentre elas a ampliação do debate acerca das relações 
de gênero, do trabalho e do conceito construído pelos sujeitos do que 
venha a ser as ruralidades vividas por eles na atualidade no contexto 
das discussões sobre o campo. Acreditamos no fortalecimento do mo-
vimento pela inserção dos jovens do campo e no redimensionamento 
das práticas educativas, principalmente se levando em conta as espe-
cificidades apresentadas pelos jovens em suas narrativas no intuito 
de poder melhor compreendê-los e dessa maneira garantir no campo 
condições para que esses sujeitos possam se manter e viver com dig-
nidade. 

O desafio que este trabalho lança é o de proporcionar aos jovens, 
educadores e família uma reflexão sobre os processos formativos des-
ses sujeitos, visando a necessidade de busca constante pela garantia 
de acesso aos seus direitos. Nesse sentido, não se pode perder de vista 
que o campo possui particularidades e necessidades que necessitam 
ser desveladas para que uma nova emergência paradigmática possa 
adentrar ao universo da pesquisa e da intervenção social.

Precisamos descobrir quem são os nossos jovens e suas experiên-
cias de formação e, assim, atender, de maneira significativa, aos an-
seios e desejos dos jovens do campo como sujeitos ativos e com prática 
social efetiva. Assim lançamos com esta pesquisa a semente do co-
nhecimento em terrenos férteis do semiárido baiano, na intenção de 
que ele seja apreendido, até que seja relançado em novos terrenos do 
conhecimento e, dessa forma, poder ser reiniciado.

Referências

ALCÂNTARA, Denilson Moreira de. GERMANI, Guiomar Inez. Fun-
dos de pasto: espaços comunais em terras baianas. In: ENCONTRO 
DE /GEOGRÁFICOS DA AMÉRICA LATINA, 10. 2005, São Paulo. 
Anais...São Paulo: USP, 2005. Disponível em:< http://www.geo-



Juventudes nas ruralidades contemporâneas: o contexto do semiárido baiano
Adelson Dias de Oliveira, Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

253

grafar.ufba.br/site/arquivos/biblioteca/publicacoes/dbcb1a762fb0 
532b4bf21ee24e94e964.pdf>. Acesso em: 03 de novembro de 2013.

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mun-
do atual. Tradução de Plínio Dentzien.Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2003.

BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco 
Zero. 1983

BRUMER, A. A problemática dos jovens do campo na pós-moder-
nidade. In. CARNEIRO, Maria José; CASTRO, Elisa G. de (Org.). Ju-
ventude do campo em perspectiva. Rio de Janeiro:Mauad X, 2007. 

CASTRO, Elisa Guranáet al. Os jovens estão indo embora?: Juven-
tude do campo e a construção de um ator político. Rio de Janeiro: 
Mauad X, 2009.

CAVALCANTE, Ludmila Oliveira Holanda. A escola família agríco-
la do sertão: entre os percursos sociais, trajetórias pessoais e impli-
cações ambientais. 2007. Tese (Doutorado em Educação) Universida-
de Federal da Bahia. Salvador, 2007.

GROPPO, Luís Antonio. Juventude: ensaios sobre sociologia e his-
tória das juventudes modernas. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 
Censo 2010. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso 
em: 29/11/2012.

NASCIMENTO, Angelina Bulcão. Trajetória da juventude brasi-
leira: dos anos 50 ao final do século. Salvador: EDUFBA, 2002.

PAIS, José Machado. Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional, 
2003. (Coleção Análise Social).

REIS, Edmerson dos Santos. Educação do campo: Escola, currículo 
e contexto. Juazeiro: ADAC/ UNEB – DCH III/NECPEC – SAB, 2011. 

RIOS, Jane Adriana Vasconcelos Pacheco. Ser e não ser da roça, eis a 
questão! Identidades e discursos na escola. Salvador: EDUFBA, 2011.



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

254

SALES, Celecina Maria Veras. Criações coletivas da juventude no 
campo político: um olhar sobre os assentamentos rurais do MST. 
Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2006.

SANTOS, Maria de Fátima de Souza et al. Representações sociais de 
juventude em comunidade Quilombola do Agreste Pernambucano. 
Revista Psico. Porto Alegre. v. 43, n. 4. 2012. 

SEVILLA GUSMÁN, Eduardo. Sobre a evolução do conceito de 
campesinato. Trad. Ênio Guterres e Horácio Martins de Carvalho. 3. 
ed. São Paulo: Expressão Popular, 2005.

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Jovens do campo de pe-
quenos municípios de Pernambuco: que sonhos o futuro. In: CAR-
NEIRO, Maria José; CASTRO, Elisa Guraná de (Orgs). Juventude 
do campo em perspectiva. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. 

WEISHEIMER, Nilson. Socialização e projetos de jovens assentados 
da reforma agrária. In: CARNEIRO, Maria José; CASTRO, Elisa Gu-
raná de (Orgs). Juventude do campo em perspectiva. Rio de Janei-
ro: Mauad X, 2007.



255

O turismo e as alternativas de renda 
na localidade de Remanso

Francisco Emanuel Matos Brito

A canoa avançava lentamente, cortando as águas escuras 
do [rio] Santo Antônio (...). Manuel João vivia ali desde que 
nascera. Seu trabalho se limitava à área da terra ribeirinha, 

ao rio e à canoa, como outrora ocorrera com o pai. A terra 
dava-lhe a mandioca, o rio dava-lhe o peixe, e da canoa lhe 

provinha o escasso dinheiro do transporte de passageiros de 
uma para outra margem (...). Os Marimbus eram as fron-

teiras do seu mundo (...), onde nada lhe acontecia que não 
tivesse acontecido muitas vezes (Além dos Marimbus.

Herberto Sales, 1974, p.9).

Este trecho do livro de Herberto Sales, retrata a vida de um dos 
personagens que sobrevive da agricultura, da pesca e do, à época, pou-
co movimentado, transporte de pessoas, cujos passageiros “ordinaria-
mente eram conhecidos seus que atravessavam o rio (...). Nos dias de 
feira, transitavam pelo local os roceiros vizinhos, com as suas quartas 
de farinha, os seus mercados de peixe e cumbucas de mel, e só à noiti-
nha retornavam, depois de terem realizado na cidade [de Andaraí] as 
transações semanais” (SALES, 1974, pág.10).

Não sabia o agricultor, pescador e canoeiro, Manuel João, que, al-
gumas décadas depois, lá por volta de meados dos anos 90, do século 
passado, o transporte de pessoas pelos Marimbus, que no seu tempo 
era um ofício secundário, começaria a se expandir e, juntamente com 
outras práticas sociais, ganharia importância econômica na geração 
de emprego e renda para os moradores, sobretudo, a partir da chegada 
do turismo na localidade de Remanso.
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Nesta década, o turismo ganha corpo em alguns municípios da 
Chapada Diamantina, sobretudo, em Lençóis e chega a Remanso en-
sejando modificações no cotidiano desta localidade rural, que, dentre 
outras, incidem sobre as atividades produtivas, conferem destaque a 
ocupações, anteriormente, pouco relevantes, trazem preocupações de 
cunho ambiental, introduzem novas ocupações, celebram o contato 
com a natureza e a vida no campo e também a valorização da condição 
de quilombola e das manifestações culturais dos moradores.

     Vale salientar que “os novos tipos de ocupações” ensejadas pela 
exploração do turismo e pela transformação de espaços rurais em áreas 
de lazer, tem introduzido novas possibilidades de trabalho, comple-
mentares ou alternativas à agricultura para os moradores, dentre eles, 
os jovens, as mulheres, como guia, remador, cozinheira, empregada 
doméstica, entre outras, constituindo-se numa das formas de pluria-
tividade no campo e conformando o que se convencionou chamar de 
“novo rural” (SILVA, 1999).

Na realidade, a pluriatividade vem sendo praticada há algum tempo 
no meio rural brasileiro, pelos pequenos agricultores que, dada a preca-
riedade das condições de reprodução social, passaram a combinar a re-
alização de atividades agrícolas com não-agrícolas (GARCIA JÚNIOR, 
1989), objetivando ampliar as fontes de rendimento. Recentemente, a 
pluriatividade “assume novas dimensões no campo brasileiro, chaman-
do a nossa atenção para a possibilidade de novas formas de organização 
da produção virem a se desenvolver no campo ou de antigas práticas 
assumirem novos significados”(CARNEIRO, 1996, p.152).

Nessa concepção, além da face tradicionalmente agrícola, o meio 
rural torna-se moradia e espaço de visitação de pessoas egressas das 
grandes cidades – ressignificado como local de vida, ar puro e de pro-
dutos saudáveis – e de implantação de atividades, até então, julgadas 
como caracteristicamente urbanas, que, gradualmente, passam a ter 
uma importância significativa na geração de emprego e renda, poden-
do assim, contribuir para diversificar as alternativas de sobrevivência 
das populações locais (BRITO, 2005).

Logicamente que, em muitos casos, a imagem projetada sobre o 
rural colocado como um território pleno de bucolismo, idílico e sem 
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conflito, dotado de belas paisagens, pessoas simples e hospitaleiras, 
de riqueza cultural e propício à prática turística, tem sua dupla face, 
vez que no contexto atual de globalização, o mesmo também é con-
siderado, dentre outros, como o espaço de domínio do agronegócio, 
da ação de dois ministérios, da apropriação da biodiversidade, da de-
gradação e preservação ambiental, da agricultura convencional e da 
agroecologia, da persistência dos problemas agrários e da presença 
das organizações ligadas ao patronato e aos trabalhadores rurais.

A formação e as características da localidade 

A comunidade de Remanso pertencia a uma fazenda cujos pro-
prietários detinham terras nos municípios de Andaraí e Lençóis. Atu-
almente, esta localidade integra o município de Lençóis, que faz parte 
do Território de Identidade (TI) Chapada Diamantina, no tocante à 
questão ambiental, compõe a Área de Proteção Ambiental Marimbus
-Iraquara e, com respeito ao planejamento turístico, integra o Circuito 
do Diamante1 do Polo da Chapada Diamantina. 

Quando indagados sobre a origem da comunidade de Remanso, os 
moradores2 informaram que

Na verdade o primeiro Remanso era do outro lado do rio. 
Era um lugar onde moravam os mais velhos. Assim que eles 
começaram a fugir de Xique Xique de Igatu quando tavam 
trabalhando prá os fazendeiros, montaram esse Remanso do 
outro lado do rio. Meu pai Manoelzinho achou que esta não 
era uma vida legal. Aí ele fugiu numa canoinha de pesca e 
localizou esse lugar aqui e viu que não era a mesma coisa do 
outro lado. Assim, foi trazendo a família dele aos poucos para 
o lado de cá e montou um novo Remanso. Depois de mais 
de 20 anos, ele descobriu que isso aqui pertencia ao mesmo 
povo que era dono das terras do outro lado. Aí eles já fizeram 
um acordo e doaram a terra prá meu pai, aí ficou uma coisa 
para a família e ele colocou em nome da associação.

1  O Circuito do Diamante é formado pelos municípios de Lençóis, Palmeiras, Ira-
quara, Seabra, Andaraí, Mucugê, Itaetê, Nova Redenção e Ibicoara (BAHIA, 2011).

2  Entrevista realizada no dia 12.04.2013.
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Com respeito às condições de acesso, observa-se que estrada co-
meçou a melhorar em alguns trechos, a partir da chegada de uma em-
presa, que adquiriu uma fazenda vizinha à comunidade, melhorando 
a estrada até a propriedade. A continuidade até Remanso não se en-
contra em boas condições e requer reparos. A distância da comunida-
de até a sede de Lençóis é de 20 km. 

A comunidade conta com uma população de 54 famílias, aproxi-
madamente 270 habitantes, distribuídos numa área coletiva de 138 
hectares, registrada em nome da Sociedade Beneficente dos Pescado-
res de Remanso, fato que coloca todos eles na condição de herdeiros 
da terra e, também, impedidos de vendê-la. As famílias residentes no 
Remanso têm laços de parentesco com os moradores de outras locali-
dades próximas, como Iúna e Fazenda Velha.

Entre as 54 habitações construídas em Remanso, a maioria é de 
bloco e adobe (40) e o restante de adobe e taipa. Vale salientar que 
houve um processo de melhoria das residências com a construção de 
30 casas populares, em decorrência do processo de auto reconheci-
mento da comunidade como quilombola. Em 12 casas, observa-se a 
presença de pelo menos 3 famílias, na condição de residentes, fazen-
do-se necessário a construção de novas moradias. 

A comunidade dispõe de um posto de saúde que se encontra sem 
funcionar, fazendo com que os moradores se desloquem para atendi-
mento no hospital de Lençóis. Nos casos que requerem atendimento 
médico especializado, não disponível em Lençóis, os pacientes são 
encaminhados, em ambulância, para Feira de Santana e, até mesmo, 
para Salvador.

A escola da comunidade é da rede municipal, dispõe de duas salas 
e atende, durante os três turnos, desde a educação infantil até a 8ª 
série do ensino fundamental. Para dar continuidade aos estudos, os 
filhos dos moradores vão cursar o ensino médio em Lençóis, com di-
reito ao transporte escolar.

Remanso dispõe de energia elétrica instalada, desde 2000, pela 
Coelba, através do Programa Luz para Todos.Com respeito à água, a 
localidade é cortada pelo rio Marimbus, que nas últimas décadas vem 
sofrendo um assoreamento intenso, provocado pelo garimpo, pelo 
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desmatamento das margens que, como consequência, reduzem a sua 
vazão.

Os moradores se queixam da péssima qualidade da água do poço 
artesiano por apresentar uma grande quantidade de resíduo de ferro. 
Segundo eles, “esta água é ruim até para as plantas”. Como alterna-
tiva, os dez moradores que não puderam participar do programa de 
construção de cisternas para armazenamento de água de chuva, pe-
gam água do rio para beber e os demais utilizam a água das cisternas. 
Quanto ao esgotamento sanitário, embora todas as residências dis-
ponham de fossas, muitas delas entopem, apresentam rachaduras e 
desmoronam, constituindo-se num problema na comunidade.

Vale informar que, em 2005, Remanso foi certificada como rema-
nescente de quilombo pela Fundação Palmares. A certificação é enten-
dida como o passo inicial para a regularização fundiária e para o reco-
nhecimento da identidade da comunidade como quilombola. Assim, 
após a certificação, conforme preconiza o Decreto nº 4.887/03 (Brasil, 
2003), deveria ter sido iniciada a abertura de processo administrativo 
de regularização fundiária, executado pelo INCRA, instrumento por 
intermédio do qual a comunidade passa a existir legalmente como 
proprietária da terra, na qual se localiza e da qual tira sua subsistência.

A estrutura produtiva

Até 1992, os moradores de Remanso se assalariavam, trabalhando 
nas fazendas de gado situadas próximas à comunidade e combinavam 
esta atividade com a agricultura e a pesca, vez que o turismo, neste 
período, estava dando os passos iniciais. 

Quando as condições climáticas são favoráveis, eles plantam mi-
lho, feijão, cana, abóbora, melancia e mandioca. No tocante ao be-
neficiamento da produção de mandioca, existe uma casa de farinha 
particular onde os moradores pagam, a título de comissão, 10% da fa-
rinha produzida. Observa-se que os moradores  mantêm o costume 
de guardar as sementes de milho, feijão e andu para o plantio seguin-
te. A produção agrícola destina-se majoritariamente ao consumo fa-
miliar e o restante é vendido na feira de Lençóis e comercializado nos 
restaurantes e pousadas familiares existentes na localidade.
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Em Remanso cria-se um pouco de tudo, a exemplo do gado e dos 
suínos - criados por 4 famílias, predominando a criação de galinhas 
e a produção de ovos, presente em todas as residências. A criação de 
animais atende principalmente às necessidades básicas das famílias e 
a parte restante é vendida em Remanso e Lençóis.

A pesca é realizada de maneira artesanal e, dentre os peixes pesca-
dos, pode-se mencionar a traíra, o apanhari, o cascudo e o molé que 
são destinados ao consumo familiar, comercializados para os restau-
rantes locais e vendidos in natura na feira de Lençóis. Muitas famí-
lias de Remanso pescam diariamente para poderem se alimentar. Para 
tanto, utilizam instrumentos de pesca como o anzol, a rede e o mun-
zuá. Alguns pescadores costumam manter o peixe vivo no rio, preso 
no munzuá, ao longo da semana, enquanto esperam a segunda-feira, 
dia de feira em Lençóis, para realizarem a comercialização.

Identifica-se também a presença da apicultura que utiliza as flo-
radas nativas e é conduzida por 5 apicultores, que apesar de terem 
participado de cursos e sem apoio técnico, terminam implementan-
do esta atividade de maneira tradicional com a extração do mel ocor-
rendo numa instalação rústica. O mel de abelhas africana e italiana 
é acondicionado em garrafas sem rótulo. O litro é comercializado ao 
preço de R$25,00 para os turistas em Remanso e também levado para 
a venda em Lençóis e Salvador.

No período de visita, a comunidade estava atravessando um mo-
mento de seca muito forte, levando alguns habitantes a migrarem 
para locais como São Paulo, Salvador, Lençóis e Seabra, objetivando 
trabalhar na construção civil e no emprego doméstico.

Do ponto de vista organizativo, identifica-se a presença da Socie-
dade Beneficente dos Pescadores de Remanso, fundada em 1959, que 
conta com 50 famílias de sócios moradores da comunidade e 60 famí-
lias de sócios honorários, que moram fora da comunidade. Vale infor-
mar que por vivenciarem o cotidiano da comunidade e em razão da 
proximidade, apenas o contingente de sócios moradores participa das 
reuniões e vem pagando a mensalidade de R$ 5,00. 

Com respeito à questão ambiental, Remanso e o Marimbus tem os 
seus territórios integrando a Área de Proteção Ambiental Marimbus
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-Iraquara, criada em 14.07.1993, através do Decreto Estadual nº 2.216, 
“em consonância com o PRODETUR – Programa de Desenvolvimento 
Turístico da Bahia, envolve uma área de 1.254 km² [...] abrangendo 
terras dos municípios de Iraquara, Lençóis – inclusive suas sedes mu-
nicipais – Andaraí,  Palmeiras e Seabra” (BAHIA, 1998, p.4).

A APA Marimbus – Iraquara, bem como a maioria das unidades de 
conservação no Estado, tiveram a criação impulsionada pelo PRODE-
TUR como parte do componente ambiental deste programa turístico. 
Assim, cabe à APA orientar e adequar as várias atividades humanas de 
forma que elas se desenvolvam de maneira compatível com as caracte-
rísticas ambientais de sua área de jurisdição.

Próximo a Remanso, as águas do rio Santo Antônio e Utinga alar-
gam-se formando uma extensa área alagada, um pântano com água 
corrente e cristalina -invadido, em parte de sua extensão, por uma 
planta aquática conhecida regionalmente como taboa - denomina-
do de Marimbus. É a partir de Remanso que ocorre o embarque para 
o passeio de barco a remo (motores são proibidos) aos Marimbus e 
à Cachoeira do Roncador e, também, para realizar a pesca esportiva 
(BAHIA, 1998).

 A chegada do turismo a Remanso e as mudanças introduzidas

De acordo com a então diretora3 da Associação dos Pescadores do 
Remanso, comunidade negra cuja maioria dos moradores pertence 
a mesma família de descendentes de seo Manoelzinho4, “de 98 em 
diante meus irmãos começaram a guiar”. O depoimento de um pro-
prietário5 de Pousada revela como, em 2002, se estabelecia a relação 
das agências com os pescadores e pequenos produtores, moradores da 
localidade de Remanso.

as empresas que vendem o passeio ao Pantanal dos Marim-
bus, conduzem os turistas e lá chegando contratam os mora-

3 Entrevista realizada em 25.11.2002.
4 Personagem importante para a história da localidade e para as manifestações cul-

turais da região, tendo sido praticante do Jarê, fundador da comunidade e do Gru-
po de Índios do Remanso. 

5 Entrevista realizada em 28.11.2002.
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dores da localidade de Remanso para remar conduzindo seis 
turistas no barco. Este guia local só tem condição de realizar 
uma viagem por dia, recebendo  R$15,00/viagem, enquanto a 
agência trazendo seis turistas, cobra R$30,00 por pessoa, ou 
R$ 180,00 no total. 

Mesmo diante deste quadro, não se observava, neste período, entre 
os membros da entidade qualquer iniciativa na busca de financiamen-
to de barcos, tanto para a pesca quanto para o transporte dos turistas, 
como forma de possibilitar aos próprios moradores a exploração dos 
passeios pelo pantanal dos Marimbus, cujos recursos obtidos se rever-
teriam em renda para as pessoas da localidade. 

Apesar das dificuldades, os moradores do Remanso continuavam 
acalentando o sonho de terem a própria agência para que eles pudes-
sem vender e explorar o turismo na localidade .Vale dizer que chega-
ram a ser efetuadas algumas tentativas e a reação não foi das melho-
res. Segundo um morador6 

um dia, só porque colocamos uma placa de divulgação em 
Lençóis no sábado de tarde, quando foi no domingo tava 
toda esbagaçada. Eu acho que se botar uma agência do povo 
daqui da vila dentro de Lençóis, o pessoal de lá não tem como 
reclamar nada, porque a gente vai vender um produto que é 
nosso.

Abordando este desejo dos moradores, a coordenadora da Associa-
ção Griô Grãos de Luz7 afirma: “as agências pouco contribuem. Assim, 
os moradores podem colocar um portão como se faz na Pratinha, pois 
Remanso é o próprio destino. Muitos deles acham isso um desrespeito 
profundo mas ainda não querem entrar nesta luta embora, no mo-
mento, tenha muita gente indignada por lá”.

Quando indagados se preferem que os turistas cheguem através 
das agências ou venham por conta própria, alguns moradores respon-
deram que preferem estes últimos, pelo fato deles comparecerem em 
maior número, durante a alta temporada, em Remanso e pagarem 
uma melhor remuneração ao pessoal da comunidade. Abordando 

6  Entrevista realizada em 12.04.2013.
7  Entrevista realizada em 12.04.2013.
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como ocorre a remuneração do trabalho na relação com a agência e 
com o turista individual, um morador8 informa: 

a agência procura o dono do barco e paga R$80,00 por bar-
co para transportar 4 pessoas, mais o remador.Quando vem 
turista estrangeiro, vem um guia deles que fala inglês.Os tu-
ristas pagam tudo em Lençóis. Antigamente o barco levava 6 
pessoas.No caso do turista que vem por conta própria, a gente 
cobra R$ 50,00 por pessoa pelo passeio nos Marimbus.

Mesmo recebendo uma melhor remuneração trabalhando com o 
turista individual, outros moradores ponderam, afirmando que pre-
ferem os dois tipos, porque “na baixa estação são as agências que sus-
tentam o turismo no Remanso”.

Apesar da sazonalidade, a comunidade reconhece que o turismo 
“tem dado uma grande força e tem trazido a preocupação com o meio 
ambiente. O problema é que é só uma época do ano e a gente tem que 
esperar a alta temporada, lá pelo final do ano, no carnaval, depois na 
semana santa e no São João”.

As agências têm se preocupado com a sujeira e o lixo na comuni-
dade, por entenderem que eles não combinam com o cenário paradi-
síaco, mostrado antecipadamente no material de divulgação dos ro-
teiros, e que deve ser confirmado pelo olhar de contemplação turística 
(URRY, 1996) durante o passeio.

Assim, algumas agências passaram a pagar à comunidade para 
que esta garantisse a encenação da assepsia (MAC CANNELL, 1976) 
neste cenário ecológico, livre de qualquer intrusão visual, produzida 
pela própria realidade dos moradores. De acordo com a então diretora 
da entidade9, algumas agências estavam “dando uma certa quantia à 
associação para a limpeza do povoado, catação do lixo, para alguma 
emergência e para a realização da festa no povoado”. Segundo um mo-
rador10, “as agências exigem estrada boa, sem buraco e que na descida 
do Marimbus o mato esteja cortadinho prá o barco não encalhar. Aí 
perguntam, cadê a mensalidade que a gente paga?

8  Entrevista realizada em 12.04.2013.
9  Entrevista realizada em 25.11.2002.
10  Entrevista realizada em 10.11.2012.
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 Efetuando uma crítica à maneira como ocorre a relação das agên-
cias de Lençóis com a comunidade, a coordenadora da Associação 
Griô Grãos de Luz11, afirma:

o turismo daqui é um turismo empresarial, excludente, em 
relação às comunidades. Então, a gente queria desenvolver 
uma proposta que fosse de coordenação de liderança, de ges-
tão da comunidade e não um conceito em que a comunida-
de é um cliente de uma grande loja ou ela é um destino de 
uma agência turística, entende? É mudar mesmo o papel. É 
a comunidade ter o seu próprio negócio e ter a sua pousada 
familiar.

Assim, transformando a critica numa proposta, graças à colabora-
ção entre o Projeto Bagagem e o Projeto Griô, a partir do apoio de Mi-
nistério do Turismo, foram estruturados roteiros temáticos formados 
por quatro12 trilhas, duas delas com a participação de moradores da 
comunidade de Remanso.Para possibilitar a vinda dos turistas foram 
mantidos contatos com grupos de turistas, no exterior e no Brasil, que 
desejassem ter uma experiência diferenciada em relação ao turismo 
convencional, preferindo manter contato com a cultura e o cotidiano 
dos locais visitados.

Atualmente, o maior público de turistas é constituído por grupos 
de estudantes norte americanos que visita Remanso duas vezes/ano, 
no final de abril e em novembro/dezembro.Chegando na localidade 
eles participam de trilhas com denominações, características e que 
são realizadas da seguinte maneira:

Trilha do Griô do Quilombo. Os visitantes, em companhia de in-
tegrantes da comunidade, são transportados para a comunidade qui-
lombola de Remanso. Ao chegarem são saudados por Seo Aurino, 
morador da localidade, que entoa algumas cantigas ao som de sua 
sanfona e sai em cortejo com eles pela comunidade até chegarem à 

11  Entrevista realizada em 12.04.2013.
12 As trilhas são as seguintes:trilha Griô do Quilombo e das Ciências Tradicionais, 

realizadas em Remanso; a trilha Griô do Garimpo, efetuada na Associação Griô 
Grãos de Luz e nas imediações de Lençóis e a trilha Griô da Afrodescendência, 
realizada nas proximidades de Lençóis.
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escola. Lá é formada uma roda e entoada uma ciranda com a partici-
pação dançante das crianças e turistas.

Em seguida, Seo Aurino faz um relato, para os estudantes e para os 
turistas, de sua trajetória, como aprendeu as músicas que ele canta e 
como se tornou um sanfoneiro. Saindo da escola, já no final da manhã, 
o grupo de turistas vai almoçar e descansar numa das 9 residências, 
transformadas em pousadas, ou no restaurante do Sr. Zé Bracinho. O 
almoço servido é a popular comida caseira, feita a partir de produtos 
da localidade.

Após o almoço, os visitantes vão conhecer e praticar alguns ofícios 
tradicionais exercidos por pessoas da comunidade, como a transfor-
mação da mandioca em farinha e tapioca, a confecção de instrumen-
tos de pesca, a exemplo do maio (rede feita manualmente), do muzuá 
(armadilha feita de cipó) e de peças decorativas. Ao final desta vivên-
cia, na qual se processa uma inversão de papéis representados no co-
tidiano (GOTTLIEB, 1982 apud URRY 1990, p.27), onde o turista vive 
“seu dia de produtor de farinha e artesão” e tanto pode degustar os 
produtos (farinha, beiju), quanto ficar com os instrumentos de pesca, 
feitos por ele.

Depois os turistas vão dar um passeio de barco no Pantanal do Ma-
rimbus, onde são narradas histórias a respeito da origem da comuni-
dade de Remanso e sobre como é feita a pesca pelos moradores, além 
de serem mostradas as redes de pesca armadas ao longo do trajeto. 
Encerrando as atividades do dia, após o jantar nas pousadas, o grupo 
participa de um forró pé de serra, puxado por mestre Aurino, nas de-
pendências da Associação Beneficente dos Moradores de Remanso. 
Depois da festa, retornam, pernoitam e tomam o café da manhã nas 
pousadas locais.

Iniciando as atividades do segundo dia, os turistas são guiados até 
a casa de uma moradora, conhecida na comunidade, como exímia 
conhecedora das ervas medicinais, com as quais, ela ensina aos visi-
tantes, a produzir o xarope natural. Após o almoço, o grupo vai para 
Lençóis participar da trilha Griô do Garimpo.

A segunda trilha denominada Trilha Griô das Ciências Tradicio-
nais, embora de menor duração do que a primeira, tem características 
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semelhantes, tais como a contação de histórias na escola. Depois o 
grupo se dirige à casa de uma moradora conhecida por realizar partos 
naturais, onde faz uma grande roda e ela relata a sua história de vida 
como parteira e, seu marido, fala da experiência como raizeiro e pai de 
santo praticante do Jarê na comunidade.

Após o almoço, a exemplo da trilha anterior, o grupo é apresentado 
à produção do xarope de parida, de doce de buriti e de artefatos de 
pesca. Em seguida, o pessoal vai tomar banho no rio Santo Antônio. 
No final da tarde, ocorre o encerramento do passeio e, na oportunida-
de, é realizada uma apresentação de samba de roda com a participação 
dos turistas.

Enquanto os turistas trazidos pelas agências passam direto para 
o Marimbus, em busca do cartão postal e ignorando solenemente 
a comunidade, a prática deste tipo de turismo baseia-se e utiliza os 
elementos que a comunidade dispõe, em termos socioeconômicos e 
culturais. Senão vejamos: desde o momento da chegada de 20 a 25 tu-
ristas, eles se alojam em 9 residências dos moradores, adaptadas para 
servir de pousada aos visitantes que pernoitam e fazem as 3 refeições 
no local com produtos cultivados e criados na roça e, também, prove-
nientes da pesca, com duração de 2,5-3,0 dias, pagando uma diária de 
R$80,00.

Assim, a agricultura, a pesca e, em menor medida, a apicultura, 
tornam-se atividades complementares, ao se articularem fornecendo 
alimentos, tanto para estas pousadas quanto para os 3 restaurantes 
situados, na localidade (de Zé Bracinho), na cachoeira do Roncador 
(de Edú) e no meio do Marimbus (de Nita), que oferecem refeições ao 
preço de R$ 20,00/prato.

No processo de conhecer e participar do cotidiano da comunidade, 
este turista interage com seus saberes, fazeres e entra em contato com 
suas manifestações culturais. Na busca por enriquecimento cultural, 
traduzido na forma de aquisição de conhecimento sobre os locais visi-
tados, durante o período de lazer, este tipo de turista também realiza 
a profissionalização e intelectualização (MUNT, 1994, p.13) de sua ex-
periência, através dos vários relatos sobre os ofícios e as histórias de 
vida dos moradores.
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Da parte dos moradores, este tipo de turismo valoriza o modo de 
vida da comunidade fazendo com que eles percebam as belezas e o 
valor inestimável do patrimônio que eles têm, melhorando-lhes a 
auto - estima e levando-os a orgulhar-se de morar num lugar como 
Remanso. Em termos organizativos, fortalece a Associação, com a 
contribuição de R$ 5,00, paga por cada turista ao chegar, e demonstra 
sobretudo para os jovens e demais moradores envolvidos na propos-
ta, que a comunidade pode se tornar a dona do negócio e não apenas 
mera atração.

Entretanto, o benefício proporcionado por este turismo não abran-
ge toda a comunidade, ficando limitado aos donos das “pousadas”, dos 
restaurantes, dos barcos e àqueles moradores que participam das tri-
lhas, a exemplo de seo Aurino (sanfoneiro e contador de histórias), 
Dona Agmar (transformação da mandioca em farinha e beiju), Dona 
Dominga (confecção de instrumentos de pesca), Roberto (condução 
dos turista pelo Marimbus e contação de histórias sobre Remanso), 
Dona Judite (elaboração de xarope de ervas), Dona Jovita (parteira) 
e Rosalvo (pai de santo do Jarê e raizeiro), cuja remuneração - varia 
entre R$ 50-80,00/dia em que cada um participa das atividades. 

As manifestações culturais da localidade também são apresentadas 
aos turistas, a exemplo do forró, do samba de roda de roda e do Jarê, 
que tem a presença de dois pais de santo na comunidade. Nesta últi-
ma, é relatada a história dos rituais sagrados e mencionada a descen-
dência africana dos habitantes do Remanso. A história do Jarê encon-
tra-se umbilicalmente vinculada à história do garimpo, testemunhada 
pela existência do curador de Jarê, cujos serviços eram requisitados 
por aqueles garimpeiros que se achavam infusados, abandonados pela 
sorte, que o procuravam para que este retirasse o encosto, ‘o mau olha-
do’ que os perseguia, abrindo-lhes os caminhos para que eles pudes-
sem voltar a achar os diamantes da fortuna.

À medida que a crise da mineração aumentava, muitas pessoas 
procuravam sobreviver inserindo-se na agricultura, fazendo com que o 
Jarê se expandisse das áreas tradicionais das Lavras para a Zona Agrícola, 
povoada posteriormente. Falando da diferença marcante existente entre os 
dois tipos de Jarê, Senna (1998, p. 93) afirma que esta reside no 
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fato de que nos jarês das Lavras predomina uma quantidade 
de traços culturais mais significativos da “cultura negra” – no 
sentido de herança africana “direta” -, enquanto nos jarês da 
zona rural existe uma predominância maior de traços da cul-
tura cabocla e do catolicismo rural.

Uma outra atividade que experimentou crescimento expressivo, 
em decorrência do desenvolvimento do turismo, foi o transporte de 
visitantes pelo Marimbus. Em 2002, existiam 6 barcos e, atualmente, 
este número chega a 30 unidades, sendo dois moradores os principais 
proprietários, com cada um detendo 8 embarcações.

Além do aluguel dos barcos para as agências e dos próprios donos re-
alizarem a venda direta e remarem com grupos de turistas, existe outra 
relação na qual o remador que não possui barco, efetua o aluguel junto 
ao proprietário e paga a este metade da receita auferida com o passeio. 
Ao lado do crescimento do número de embarcações, observa-se, dentro 
de uma estratégia de diversificação do transporte associado à prática de 
esporte náutico, que um dos dois maiores proprietários de barco intro-
duziu na comunidade o passeio de caiaque, cuja venda é colocada na 
frente da sua casa com o seguinte anúncio: “Passeio de barco e kaiak”.

Conclusão

Apesar da importância do turismo implementado na localidade 
pelas agencias e pela Associação Griô, é preciso ter em mente que essa 
prática social, devido à sua sazonalidade, por si só não é capaz de de-
senvolver a comunidade, devendo se constituir em mais um elemento 
deste processo, juntamente com outras atividades produtivas. 

Faz-se necessário buscar equilibrar a influencia do turismo, evi-
tando que este se consolide ainda mais como uma monocultura e seja 
o principal responsável pela introdução de novas atividades não agrí-
colas (SILVA, 1999) e de caráter urbano numa localidade caracteristi-
camente rural, onde segundo a opinião de um morador13 a agricultura 
já foi mais importante, pois, “antes o povo se envolvia mais com a agri-
cultura, porque era o que eles tinham”.

13  Entrevista realizada em 12.04.2013.
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Atualmente, enquanto cada “novo Manuel João” rema ‘radical-
mente’ na mansidão das águas do Marimbus, ocupado com a pesca 
esportiva, o transporte de turistas e com o passeio de caiaque, os mo-
radores podem tentar, de acordo com as condições que eles dispõem, 
diversificar e fortalecer a agricultura no Remanso. Para tanto, podem 
utilizar a receita auferida pela Associação com o pagamento dos tu-
ristas, conjugada com o apoio da prefeitura municipal, do governo do 
estado e ONGs, para reativar o projeto de irrigação de pouco mais de 
4 hectares, dividido em 19 lotes, que se encontra paralisado há 3 anos 
em decorrência de quebra no motor e problemas na tubulação.

Assim, aproveitando o potencial e a disponibilidade de água pre-
sente na comunidade, eles teriam condições de produzir tanto os 
produtos tradicionalmente cultivados para a subsistência e comercia-
lização dos excedentes, quanto de produtos destinados diretamente 
ao mercado, a exemplo de frutas, hortaliças, etc, visando abastecer os 
meios de hospedagem e restaurantes de Lençóis e, também, de Re-
manso.

Como os principais problemas das comunidades dizem respei-
to à participação insatisfatória, à deficiência na assistência técnica e 
entraves na comercialização e na gestão, é necessário que os serviços 
correspondentes sejam reivindicados pelos moradores, visando o in-
cremento e a diversificação da produção agrícola, o fortalecimento da 
piscicultura, a melhoria do beneficiamento do mel e a criação de um 
rótulo para valorizar este produto em termos mercadológicos, enfati-
zando, inclusive, que o mesmo é originário de uma área quilombola, 
também amparada por uma Área de Proteção Ambiental (APA).

Ainda em termos da articulação com o turismo exercitado na co-
munidade, na sede da Associação, poderia ser criado um local, reser-
vado para comercializar os produtos da comunidade, que passaria a 
fazer parte do elenco de atrações turísticas da localidade.
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O ensino agrícola da Bahia: história e historiografia 
do primeiro curso superior do Brasil

Nilton de Almeida Araújo1

Introdução

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é ao mesmo tempo 
uma das mais jovens e mais antigas instituições de ensino superior do 
Brasil. A UFRB foi criada em 29 de julho de 2005. A base institucio-
nal inicial deste ato foi a Escola de Agronomia da Universidade Fede-
ral da Bahia de Cruz das Almas. Ocorre que antes de sediada em Cruz 
das Almas, este curso funcionou de 1930 a 1942 em Salvador, capital. O 
começo de todo este processo está na Escola Agrícola da Bahia (EAB), 
fundada em São Francisco do Conde em 15 de fevereiro de 1877 por uma 
associação privada, o Imperial Instituto Baiano de Agricultura (IIBA).

O objetivo deste texto é traçar um breve panorama sobre a historio-
grafia sobre ensino superior de agricultura na Bahia, desde os registros 
pontuais até o trabalho fundador de Maria Antonieta Tourinho, tratan-
do em seguida de abordagens que inserem a criação da EAB no contexto 
de institucionalização das ciências no Brasil de meados do século XIX 
até 1930 e, por fim, trabalhos que, ainda que no campo da história das 
ciências no Brasil, passam da abordagem panorâmica para estudos mais 
verticalizados sobre agricultura e ensino superior na Bahia.

A Escola Agrícola da Bahia foi a primeira escola superior de agricul-
tura no Brasil? Como e por que isto foi possível?

A criação da Escola Agrícola da Bahia

1 Texto produzido no âmbito do APQ 1372-7.05/12 da FACEPE, a quem prestamos 
nossos agradecimentos.
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O primeiro curso superior de agricultura do Brasil foi criado no 
Recôncavo Baiano. Em torno disso nunca houve muita controvérsia. 
Quando se trata de pesquisa agrícola, estritamente, costumava-se to-
mar como marco o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) de 1887, a 
exemplo de Simon Schwartzmann (2001) ou Reginaldo Meloni (1999). 
Quanto a escolas de agronomia, Eurípedes Malavolta indica, muito bre-
vemente que, “ainda no tempo do Império, foi criada a da Bahia, Cruz 
das Almas” (sic), em 1877 (MALAVOLTA, 1981: 107), quando, de fato, 
fora criada em São Francisco do Conde.

Num levantamento documental em que se destacam as leis e nor-
mas referentes ao ensino agrícola, abrangendo desde o período imperial 
até os cursos de pós-graduação nos anos 1960, temos uma referência 
breve, porém elucidativa, sobre a Escola Agrícola da Bahia na obra de 
Guy Capdeville (1991). Este autor situa a criação da EAB junto a uma ini-
ciativa de particulares e do governo no Império, expressa na criação de 
Imperiais Institutos não só na Bahia (novembro de 1859), mas também 
em Pernambuco (dezembro de 1859), Sergipe (janeiro de 1860), Rio de 
Janeiro (junho de 1860), e Rio Grande do Sul (agosto de 1861) (CAPDE-
VILLE, 1991: 42).

Segundo Capdeville, a composição social do Imperial Instituto 
Baiano de Agricultura apresentou o mesmo perfil dos demais Imperiais 
Institutos de Agricultura. Nestas associações se fizeram representar os 
grandes proprietários de terra, os comerciantes, a cúpula do clero, a ofi-
cialidade da Guarda Nacional e os políticos, e um de seus principais ob-
jetivos era a criação de uma escola de agricultura (CAPDEVILLE, 1991: 
43).

Mas a presença da EAB na obra de Capdeville, no entanto, é pontual, 
a ponto de, para afirmar que a escola baiana era superior, toma como 
base uma solicitação de alunos de 1886 à diretoria do IIBA para que pu-
dessem confeccionar um anel de formatura que representasse o grau de 
diplomação que alcançaram (CAPDEVILLE, 1991: 130). 

Em termos de historiografia baiana temos, em geral, breves men-
ções de sua existência, como nos trabalhos de Kátia Mattoso (1992: 673), 
Walter Fraga Filho (1996: 133), Sílvio Humberto Cunha (2004: 81) e Edi-
valdo Boaventura (2009: 125). Todos estes trabalhos fazem menção à 
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pesquisa pioneira de Maria Antonieta Tourinho (1982), primeiro tra-
balho de fôlego depois das publicações memorialísticas de professores 
da própria Escola Agrícola da Bahia como Sabino Fiuza e Archimedes 
Pereira Guimarães (ambos de 1934).

A dissertação em Ciências Sociais de Antonieta Tourinho ainda 
constitui leitura obrigatória. Em termos acadêmicos, é o texto inaugu-
ral sobre a Escola Agrícola da Bahia, a partir de uma problematização de 
caráter sociológico e atento às dinâmicas políticas e econômicas do pe-
ríodo. Tourinho divide a história do Imperial Instituto Baiano de Agri-
cultura (IIBA) em duas etapas (1859-1877, e 1877-1904), pondo como 
divisor a fundação da EAB. Inaugurada pelo IIBA em 1877, para Touri-
nho a EAB representou um empreendimento que intentava a formação 
de uma mão de obra especializada que, disseminando pelo Recôncavo 
uma tecnologia mais desenvolvida, contribuísse para a recuperação da 
economia açucareira. Esta formação se daria em dois níveis: operários e 
regentes agrícolas de nível elementar e a graduação de nível superior de 
veterinários e engenheiros agrônomos, tendo se concretizado apenas a 
última opção2. 

Para esta autora o IIBA foi criado dentro de “uma política de recu-
peração da agricultura em crise, provocada na área de produção por 
problemas de mão de obra, capitais e atraso tecnológico, e na área de 
circulação pela retração no mercado internacional e consequente dimi-
nuição do preço do açúcar” (TOURINHO, 1982: 7-8). Empreendimen-
to da “elite do Recôncavo Baiano”, o IIBA reuniu, de acordo com suas 
conclusões (no que foi coadunada posteriormente por Capdeville), se-
nhores de engenho, banqueiros, comerciantes, comissários de açúcar, 
antigos traficantes de escravos, industriais (TOURINHO, 1982: 80). 

Ainda segundo Tourinho, o IIBA teve na criação da Escola Agríco-
la da Bahia sua maior realização, germe de todo o ensino agrícola da 
Bahia. No entanto, dentro do seu recorte cronológico (i.e., até 1904), 
afirma que apenas dois de seus diplomados se tornaram professores, 

2  Uma síntese dos resultados desta dissertação foi publicado na forma de artigo. 
TOURINHO, Maria Antonieta de Campos. “A Salvação da lavoura: a Escola Agrí-
cola de São Bento das Lages” em Revista da FACEDUFBA. nº 4, Salvador: UFBA, 
2000: 27-37.
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pouco contribuindo para a agricultura e mesmo para a história da Escola 
(TOURINHO, idem: 165). Contudo, o que podemos alcançar acrescen-
tando à dinâmica social, política e econômica da época, o contexto de 
institucionalização das ciências no Brasil imperial e as atividades cien-
tíficas desenvolvidas em São Francisco não só até 1904, mas até 1930?

A Escola agrícola da Bahia e as ciências no Brasil

É possível falar em história das ciências no Brasil? Mais 
precisamente, é possível falar em história das ciências no Império? Há 
vinte anos ou trinta anos, este seria um campo implausível. Era uma 
espécie de consenso entre os estudiosos de que a presença das ciências 
no Brasil antes do século XX, ou antes do período republicano fora 
insignificante, ou uma atividade clandestina. As Ciências no Brasil de 
Fernando de Azevedo, segue como uma das maiores referências desta 
produção (AZEVEDO, 1955). 

Tal ideia do atraso científico brasileiro pré-republicano foi sendo se-
riamente revista, em especial, a fronteira que se cristalizou em torno 
dos anos 1930, onde o advento universitário delimitaria pré-história das 
ciências de uma história das ciências “plena”. O trabalho do professor 
Amílcar Baiardi (2001) integra uma vaga de trabalhos que nas últimas 
décadas que busca historiar como, no Brasil, os grupos científicos cons-
truíram, em cada época, práticas, valores e métodos de acordo com seus 
objetivos, posições, interesses, suas formas de ver o mundo e sua rela-
ção com outros atores históricos.

Baiardi empreende em seu artigo um balanço acerca da contribui-
ção do IIBA para o aumento das exportações de produtos agropecuários 
da Bahia, tanto quanto para a diversificação e dinamização da agricul-
tura de gêneros alimentícios para o mercado interno. Assim, teria con-
tribuído para a reversão da crise da economia agrário-exportadora e da 
crise do abastecimento, especialmente no período que tange à segunda 
metade do século XIX. 

Neste sentido, este autor menciona a relevância das primeiras ativi-
dades do IIBA, em especial dos profissionais europeus envolvidos com a 
consolidação da instituição e a articulação entre governo imperial, pro-
vincial e elite local na promoção da atividade científica voltada para a 
agricultura. 
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Em seguida analisa a performance da agricultura baiana durante o 
período que aponta como mais ativo do Imperial Instituto, após a for-
mação das primeiras turmas da EAB. Finalmente, empreende uma ava-
liação do desempenho agrícola para a exportação e o mercado interno, 
concluindo pela relevância da instituição não só no plano econômico, 
mas também científico ao constituir-se, neste lócus institucional, a ges-
tação de uma “comunidade de ciências agrárias” na Bahia. Este texto 
contribui na revisão do papel do IIBA na história das ciências no Brasil 
como fundamental para o início da pesquisa agropecuária na Bahia.

Baiardi articula questões econômicas e científicas, identificando 
suas trajetórias específicas, mas sem estabelecer uma hierarquia entre 
elas. Inicialmente trata da trajetória da agronomia na Europa, que se 
consolida em meados do século XIX (ou seja, pouco antes da criação do 
Instituto) em vários centros3. Diferentemente de Tourinho, que afirma 
ter sido pouca a contribuição dos formados pela EAB para a agricultura 
da província, para Baiardi, 

um balanço cobrindo o período que vai de 1875 a 1911, os 36 
anos de maior atividade institucional, sugere que o IIBA pro-
duziu um acervo de conhecimentos técnico-científicos, o qual 
contribuiu para a expansão e consolidação no Recôncavo Baia-
no e adjacências das lavouras da cana-de-açúcar, fumo, café e 
algodão, tipicamente geradoras de commodities, e de mandio-
ca, outros tubérculos e raízes, fruteiras, legumes diversos, bem 
como de atividades de produção animal, voltadas, majoritaria-
mente, para o mercado interno.  (BAIARDI, 2001: 82).

É sob influência destas inovações científicas, para Baiardi, que sur-
gia na Bahia, “a primeira instituição, stricto sensu, de pesquisa agrope-
cuária no Brasil: o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura”. Baiardi, 
3  Ainda segundo Baiardi, a partir de Justus Liebig, na Universidade de Giessen 

(Alemanha), em 1840, o ensino e a pesquisa em química agrícola abrem um ca-
pítulo novo para a agricultura científica europeia. Esta senda seria consolidada 
pelos trabalhos de Hellriegel, Wilfarth e Edmund Ruffin. Na França, destaca-se 
a contribuição de Jean Baptiste Dieudonné Boussingault. Na Inglaterra, ressalta-
se o trabalho de Humphry Davy que estabelecia relações entre a composição das 
cinzas da massa vegetal e a composição dos nutrientes em formas de sais, que de-
veriam ser incorporados aos solos quando a análise destes revelasse sua carência 
(BAIARDI, 2001: 78-79).
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contudo, ao afirmar que “sua construção, entretanto, somente foi fina-
lizada cerca de quinze anos mais tarde, em 1875” (Baiardi, idem, 78), 
confunde a entidade IIBA com sua criação, a Escola Agrícola.

Baiardi traça a formação da primeira comunidade de ciências agrá-
rias da Bahia, bem como sua trajetória institucional de 1859 a 1930. O 
recorte temporal adotado por Baiardi extrapola a atuação do IIBA (ou 
seja, além de 1904), abrangendo efetivamente o período em que a EAB 
ficou em São Francisco do Conde (i.e., da década de 1870 ao fim da Pri-
meira República). Tal opção possibilitou entrever num panorama maior 
o impacto do IIBA em termos de atividades científicas.

Contudo, se Baiardi postula que o IIBA contava com uma biblioteca 
de mais de oito mil volumes, laboratórios e outras instalações, e ten-
do em vista que a questão central para este autor é indicar a produção 
de um acervo de conhecimentos técnico-científicos, “o qual contribuiu 
para a expansão e consolidação no Recôncavo Baiano e adjacências das 
lavouras da cana-de-açúcar, fumo, café e algodão”, além de conhecimen-
tos voltados a produtos tipicamente voltados para o mercado interno, 
emerge um conjunto de questões.

O que constituía este acervo de conhecimento? Quem foram os res-
ponsáveis pela sua constituição? Qual a rede de relações políticas, pes-
soais e científicas mobilizadas para construir a biblioteca, os gabinetes 
e laboratórios? Conquanto Baiardi afirme que os egressos do IIBA te-
nham se interessado não só em cultivos exportáveis, mas também de la-
vouras para o consumo interno, contribuindo para a diversificação agrí-
cola, tais questões não foram aprofundadas no (agora clássico) artigo.

Este texto é vital não apenas pelos resultados alcançados por Baiar-
di, mas também pela indicação de fontes primárias, em especial aque-
las constituídas por textos elaborados por professores da EAB que atua-
ram depois da extinção do IIBA como Sabino Fiúza (1934) e Archimedes 
Guimarães (1934). Também contribuiu para apresentar, além de uma 
contribuição na história econômica da Bahia, a perspectiva de que a 
partir do IIBA desencadeou-se a “formação de um grande número de 
engenheiros agrônomos e realização de atividades de pesquisa, experi-
mentação, assistência técnica e extensão rural no Recôncavo, adjacên-
cias e até em áreas mais remotas por parte dos professores e alunos do 
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IIBA” (BAIARDI, 2001: 82). 
Em suma, diversamente de Tourinho, Baiardi sustenta que, a partir 

de seu balanço de 1875 a 1911, o IIBA contribuiu para a expansão e con-
solidação da agricultura do Recôncavo Baiano. Contudo, tanto Baiardi, 
quanto Tourinho enfatizam a importância dos profissionais estrangei-
ros junto às atividades de ensino e pesquisa desta instituição 4.

Porém, num processo que não foi nem progressivo ou linear, a ins-
titucionalização das ciências no Brasil contou não só com a atuação 
de profissionais estrangeiros, do Estado nos seus diversos níveis e dos 
grupos dirigentes locais, mas principalmente com os próprios cien-
tistas locais, dentre os sujeitos históricos envolvidos na implantação, 
desenvolvimento e consolidação das atividades científicas no Brasil. A 
tese de doutorado de Heloísa Domingues, Ciência, um Caso de Política: 
as relações entre as ciências naturais e a agricultura no Brasil Império 
(1995) apreende a institucionalização das ciências por meio das ações 
dos grupos sociais envolvidos no processo, em especial naturalistas e 
cientistas estrangeiros e brasileiros, e como estas ações impulsionaram, 
obstaram, limitaram e condicionaram o estabelecimento de tradições 
científicas. 

Segundo Domingues, a agricultura no Império constituiu um motor 
para a atividade científica e favorecia progressos naquele ramo, na me-
dida em que seu aperfeiçoamento dependia de conhecimentos científi-
cos tais como a meteorologia, a mecânica, a zoologia, a fisiologia vege-
tal e, principalmente, a química e a botânica. Domingues detecta uma 
continuidade da agronomia imperial com o período colonial no que 
tange à atenção com introdução de plantas exóticas e pesquisa sobre 
espécies nativas desconhecidas. Mas esta autora também localiza uma 
diferença em relação ao período que antecedeu o processo de indepen-
dência política. A par da valorização das riquezas do solo e da flora do 
país, estas eram sempre “invocadas em contraste aos métodos agrícolas 
considerados atrasados, aos quais cabia às ciências mudar”. (DOMIN-

4 Para um panorama histórico da evolução da agronomia no ocidente cf. BAIAR-
DI, Amílcar. “A evolução das ciências agrárias nos momentos epistemológicos da 
civilização ocidental” em MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.; SILVA, C. C.; 
FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone sul: 3º Encontro. 
Campinas: AFIHC, 2004: 23-28.
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GUES, 1995: 65). 
O atraso da produção agrícola e do país era relacionado aos métodos 

agrícolas do período colonial, considerados superados e incompatíveis 
para explorar a natureza rica, como à mão-de-obra, cuja imagem “inco-
modava” aos grupos dirigentes imperiais desejosos de inscrever o Brasil 
no  “rol” das nações civilizadas da Europa5. 

Na segunda metade do século XIX, Domingues observa a introdução 
de novas práticas científicas que, deixando em segundo plano a botâni-
ca, abriam novos campos de pesquisa no país. Também neste período 
dois novos elementos entram neste jogo: o Ministério de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas e os Imperiais Institutos de Agricultura. 

Dando especial ênfase ao instituto do Rio de Janeiro, menciona a 
criação de congêneres em Pernambuco e Sergipe, além da exceção que 
se efetivou: o instituto da Bahia. É preciso frisar que esta autora localiza 
o parentesco entre o primeiro presidente do Imperial Instituto Flumi-
nense de Agricultura (IIFA), Miguel Calmon du Pin e Almeida, marquês 
de Abrantes, com o presidente do IIBA na mesma época (na verdade, 
diretor) Antonio Calmon du Pin e Almeida, seu irmão (DOMINGUES, 
1995: 209-213). 

A autora ressalta que as iniciativas do IIBA na criação de uma esco-
la de agricultura eram guiadas por preceitos científicos europeus con-
quanto modificados conforme as circunstâncias locais: 

Os dirigentes do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura 
não projetavam o mimetismo puro e simples das escolas eu-
ropéias correspondentes. Os estatutos da escola foram apro-
vados em 1875 e dividiam o ensino profissional da escola em 
elementar e superior (DOMINGUES, idem, 268). 

Mas menciona as críticas feitas dois anos depois pelo Ministro da 

5  “(...) a aplicação de conhecimentos científicos na agricultura adquiria dupla jus-
tificativa, pois, além de argumento econômico, tornava-se um forte argumento 
político da ideologia da nação, uma vez que a sua aplicação prática podia fazer 
aumentar a produtividade agrícola com menor número de braços empregados. 
As ciências funcionavam como uma bandeira civilizada frente à barbárie da escra-
vidão negra. Uma bandeira que, como se verá adiante, foi ainda mais acenada à 
medida em que o tempo passava” (DOMINGUES, 1995: 93).
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Agricultura e pelo presidente da província da Bahia sobre a predominân-
cia da teoria sobre a prática nos cursos da Escola Agrícola. Ela explica 
tais críticas como resultado da incongruência entre as propostas polí-
tico-institucionais para o desenvolvimento da agricultura regional e as 
demandas daquele momento (DOMINGUES, ibidem), concluindo pelo 
malogro da EAB apesar da contratação de naturalistas estrangeiros 6. 

Ao analisar os antecedentes da institucionalização das ciências agrí-
colas no Brasil entre 1930 e 1950, a partir do papel desempenhado por 
quatro escolas superiores de agricultura7, Graciela Oliver considera os 
Imperiais Institutos criados no século XIX como uma última etapa no 
processo de emergência das ciências agrícolas no Brasil (OLIVER, 2005: 
38). Para esta autora, os Imperiais Institutos e suas escolas represen-
tavam uma mudança por representarem um desejo de “substituir ou 
transformar a figura do fazendeiro ilustrado brasileiro, isolado nos seus 
experimentos, num industrial orientado por engenheiros agrônomos, 
para a formação de uma nova nação” (OLIVER, 2005: 42). 

E neste sentido, os engenheiros agrônomos formados pela Escola 
Agrícola da Bahia se formaram dentro de um currículo de escola Teórico 
Prática. Assim, diferenciam-se dos egressos do ensino politécnico que 
influenciou mais fortemente, a seu ver, a Escola de Minas de Ouro Preto 
(1875) e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro (1874), atentando para o 
fato de que na EAB “seu projeto e construção tenham sido iniciados na 
década de 1860” (OLIVER, 2005: 42). 

6 “Na Bahia, a escola da Fazenda das Lages a cargo do Imperial Instituto Bahiano de 
Agricultura não parece ter obtido melhor sorte. O seu programa previa, além do 
ensino elementar, o estabelecimento daquele que seria um dos primeiros cursos su-
periores de agricultura do país. Pouco tempo depois de ter apresentado ao Governo 
imperial a proposta de criação da Escola de São Bento das Lages, o governo provin-
cial, contratou para dirigir a escola, o francês Louis Jacques Brunet que trabalhava 
como viajante naturalista do Museu Nacional. Já a serviço da Escola, em 1872, Brunet 
foi enviado à Europa a fim de adquirir instrumentos, biblioteca, laboratórios e ani-
mais vivos para o ensino projetado no estabelecimento.” (DOMINGUES, 1995: 267).

7  As escolas analisadas foram: a Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, 
a Escola Nacional de Agronomia, a Escola Superior de Agricultura do Estado de 
Minas Gerais em Viçosa e Escola de Agricultura da Bahia.
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Ainda que sem aprofundar a análise sobre a EAB no império, con-
clui que a escolha e a organização dos conteúdos das escolas enfoca-
das se ampararam e adaptaram em modelos institucionais externos, 
“de acordo com os conhecimentos e profissionais disponíveis no país 
e no estado do conhecimento científico na época” (OLIVER, idem: 57). 
Como Baiardi, destaca no período imperial a atuação de naturalistas, 
como Frederic Maurice Draenert, Louis Morreau e Louis Jacques Bru-
net (OLIVER, 2005: 40) 8.

Contudo, foi possível constatar que a EAB exerceu papel-chave 
na formação da agronomia enquanto um novo campo científico na 
Bahia e no Brasil. Estudando a produção de professores e estudantes 
da Escola Agrícola da Bahia (EAB) em São Francisco do Conde (1877-
1930), especialmente as teses de conclusão de curso9 e outras fontes 
como relatórios10, decretos11, estatutos12, livros de atas13, periódicos14 e 

8 Alguns dos principais resultados desta pesquisa foram sintetizados por OLIVER, Gra-
ciela e FIGUEIRÔA, Sílvia no artigo “Características da institucionalização das ciên-
cias agrícolas no Brasil”. Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, Rio 
de Janeiro, v. 4, n. 2:  104-115, jul/dez 2006.

9  EAB. Teses de conclusão de curso da Escola Agrícola da Bahia (1880-1904).
10   Relatórios da Secretaria da Agricultura, Indústria, Viação e Obras Públicas (RELSEAGRI-

BA, 1897-1903); ZEHNTNER, Leo. Relatório apresentado ao Sr. Dr. Diretor de Agricul-
tura sobre os diferentes trabalhos e ocorrências do Instituto Agrícola da Bahia em o ano 
de 1909 pelo Dr. L. Zehntner, diretor do mesmo Instituto. Bahia: Litho-Typ. Reis, 1913.

11  MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO (MAIC). Relató-
rios: 1909-1911; MAIC. Decreto N. 8.584 – de 1º de março de 1911 - Cria uma escola 
média ou teórico-prática de agricultura no estado da Bahia e aprova o respectivo re-
gulamento; MAIC. Decreto n. 8.607 – de 8 de março de 1911 - Cria um Aprendizado 
Agrícola anexo à Escola Média ou Teórico-Prática de Agricultura do Estado da Bahia 
e aprova o respectivo regulamento; MACOP. Relatórios do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas (1861- 1889).

12  IMPERIAL Instituto Bahiano de Agricultura. Regulamento geral da Escola Agrícola 
da Bahia. Bahia: Litho-Typographia de João Gonçalves Tourinho, 1883. SBA. Esta-
tutos da Sociedade Baiana de Agricultura aprovados em última redação na sessão de 
21 de fevereiro de 1902 do Comício Agrícola da Bahia. Bahia: Diário da Bahia, 1902.

13  EAB. Livros de atas da Congregação. 1876-1883, 1883-1895, 1895-1901, 1901-1907, 
1907-1910; EAB. Livro de Correspondência da Diretoria. 1876 a 1880.

14  BAHIA. Boletim da Secretaria de Agricultura da Bahia, 1903-1930; IIBA. O Agricul-
tor Bahiano. Bahia: Typ. de Camillo de Lellis Masson E C., 1866; Imperial Instituto 
Fluminense de Agricultura (IIFA). Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense 
de Agricultura (1869-1875)
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suas interações com o ambiente político e científico baiano e nacio-
nal, foi possível concluir pelo seu papel estratégico na instituciona-
lização da agronomia no país. 

Sua importância não se limitou à formação dos primeiros enge-
nheiros agrônomos brasileiros. Ocorrendo num período de demarca-
ção de especialidades, a agronomia brasileira adquiriu nova configu-
ração. É na análise das suas formas de organização, produção e difusão 
do conhecimento agronômico, que está o cerne de seu pioneirismo, 
além da diplomação. Num momento em que a prática de refertiliza-
ção dos solos inexistia no país, a EAB marcou a institucionalização 
da química agrícola enquanto disciplina de ensino superior no país, 
constituindo-se em um dos elementos diferenciadores do engenheiro 
agrônomo ante outras áreas científicas.

Os destinos da EAB estiveram especialmente ligados a institui-
ções do estado da Bahia, como a Escola Politécnica da Bahia (1896), a 
Secretaria de Agricultura (1896) e a Sociedade Baiana de Agricultura 
(SBS, 1902). E alguns de seus professores e diplomados participaram 
de momentos decisivos na constituição da agronomia enquanto cam-
po científico no país, como a criação e consolidação de instituições de 
ensino superior e de pesquisa para a agricultura e a constituição de 
associações profissionais.

Seu ensino se estruturou em torno de três eixos básicos: o papel 
auxiliar conferido às ciências naturais, o vínculo entre matemáticas 
superiores e a engenharia, e o papel de síntese da cadeira de agricul-
tura, que retomava as disciplinas “acessórias”, ou seja, as ciências físi-
cas, matemáticas e naturais, aliada ao ensino de matérias diretamente 
afeitas à administração como economia política, contabilidade e legis-
lação agrária.

A literatura sobre o IIBA e a EAB enfatiza sobremaneira a impor-
tância dos profissionais estrangeiros nas atividades de ensino e pes-
quisa. Mas um outro aspecto, até então negligenciado, diz respeito ao 
fato da EAB ter apresentado, de 1877 a 1930 – logo, o período compre-
endido por Baiardi –, um grau significativo de endogenia, com um ter-
ço de seus diretores e quase 40% de seu corpo docente compostos por 
seus próprios diplomados (ARAÚJO, 2006: 179). . Acrescente-se, ain-
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da, que 70% dos diplomados pela EAB é composto de alunos oriundos 
do Recôncavo Baiano (ARAÚJO, 2010: 28)15. 

Apesar das mudanças de regime político (da monarquia para a 
República) e de estatuto da EAB (escola de nível superior, instituto 
agrícola com escola prática, escola média, quer federal ou estadual), 
ao lado da valorização da ciência como instrumento para superação 
dos problemas agrícolas e racionalização da produção no campo, uma 
constante foi identificada: a preocupação da escola de São Bento das 
Lages em procurar atender à clientela composta pelos filhos dos gran-
des proprietários (e dos filhos de trabalhadores rurais).

Ao lado da continuidade de um núcleo de engenheiros agrôno-
mos que permaneceu na EAB, constata-se também a presença de uma 
mesma fração de classe dominante na condução do processo de im-
plantação da agronomia na Bahia: as frações dominantes agrária e co-
mercial do Recôncavo Baiano.

Foi possível identificar uma incontornável continuidade entre o 
movimento de criação do Imperial Instituto Baiano de Agricultura e 
outras duas associações. De um lado sua antecessora, a Sociedade de 
Agricultura, Comércio e Indústria da Província da Bahia (SACIPBA, 
1832). De outro lado, uma associação posterior (e sucessora), a Socie-
dade Baiana de Agricultura (SBA, 1902). 

Em todas as três havia a permanência marcante de um núcleo res-
trito de poderosas famílias das frações dominantes agrária e comercial 
do Recôncavo Baiano como Tosta, Calmon, Costa Pinto, Teive e Ar-
gollo, Argollo Ferrão, Pires de Carvalho e Albuquerque, Bulcão, Tou-
rinho, Moniz Barreto que participaram de uma ou mesmo de todas 
estas entidades que pugnavam pela ciência por meio de associações 
da classe da lavoura, propugnando todas elas a recuperação da lavoura 
por meio da difusão dos conhecimentos científicos no campo a partir 
do ensino agrícola. 

Da análise da documentação emanada das três instituições citadas 
se pretende reconstituir um determinado conjunto de valores, práti-

15  A relação completa dos diplomados na EAB, com nome do diplomado, título da 
tese, ano, cidade de nascimento, além de outros dados, entre 1880 e 1904, encon-
tra-se no Anexo V da tese (ARAÚJO, 2010: 338-355). 
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cas e métodos socialmente produzidos e reproduzidos por estes novos 
atores para apreender e intervir junto à realidade agrária. Na medida 
em que uma mesma fração de classe dominante, partindo do Recôn-
cavo Baiano, de 1832 a 1911, buscou promover e controlar a difusão des-
tes conhecimentos agronômicos emergiu outro processo: a apreensão 
da institucionalização da agronomia enquanto um processo de cons-
trução de hegemonia na Bahia.

Este grupo, ao se engajar em propostas de ensino agrícola, envol-
veu-se ao mesmo tempo em um debate de idéias lastreado na pro-
dução científica do período, na formulação de políticas estatais e nas 
mobilizações de grupos privados na sociedade civil, ao tempo em que 
não perdeu de vista o processo de formação de seus sucessores e da 
classe dominada. Assim, a tese Pioneirismo e Hegemonia: a constru-
ção da agronomia como campo científico, resulta numa história da 
institucionalização da agronomia enquanto campo científico na Bahia 
quer em seu caráter de projeto, quer como concreto, nas linhas efeti-
vamente traçadas. E resulta na história de dois tipos de instituição: 
das organizações privadas de hegemonia e dos espaços científicos 
strictu sensu.

O mapeamento deste processo de construção de hegemonia e for-
mação de uma sociedade civil, ainda que restrita às classes dominan-
tes, fez-se articulada à elaboração de hierarquias raciais e um conjunto 
de valores, práticas e métodos socialmente apreendidos, reproduzi-
dos e partilhados por estes novos agentes. Quando destacamos, no 
interior do corpus documental, as teses escritas pelos estudantes da 
EAB, abrem-se vias para reconstituir este processo ao mesmo tempo 
científico e político.

Da leitura inicial das teses, e da identificação de conceitos-chave  
para os engenheiros agrônomos como “progresso”, “melhoramento”, 
“evolução”, “adiantamento”, “civilização”, “divisão do trabalho”, e “ci-
ência”, “observação”, “experimento”, traçou-se a existência de um re-
pertório conceitual “eabiano”. Repertório socializado, internalizado e 
partilhado pelos egressos desta instituição, um estilo de predisposi-
ção para percepção e ação com base na formação científica adquirida 
por meio da ação pedagógica introjetada na instituição de ensino su-
perior, i.e., seu habitus (Bourdieu, 2004).
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A implantação da escola estava plenamente inscrita no contexto 
científico brasileiro, também, ao se observar que profissionais forma-
dos pela instituição participaram de momentos decisivos da consti-
tuição de um campo científico, como a fundação de instituições de 
ensino, pesquisa, publicações e associações profissionais.

Nossa atenção se volta em particular para os egressos e docen-
tes da EAB e sua participação na institucionalização da agronomia. 
Domingos Sérgio de Carvalho, formado em 1887, foi professor lente 
do Museu Nacional, e diretor da Seção de Antropologia e Etnologia. 
Sérgio de Carvalho participou da Diretoria da Sociedade Nacional de 
Agricultura (SNA) desde sua fundação em 1897, bem como de sua Di-
retoria Técnica, na Seção encarregada de estudos e respostas a con-
sultas sobre questões específicas sobre a temática do Álcool e Defesa 
Agrícola (MENDONÇA, 1997: 119). Teve papel ativo no Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC) para a transformação da 
instituição em S. Francisco do Conde da Bahia em escola média fede-
ral de agricultura.

Carvalho foi o principal formulador do projeto de autonomização 
institucional do curso federal de agronomia, ligando-o ao Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC)16. Este projeto transcen-
dia a reformulação da Escola Superior de Agricultura e Medicina Ve-
terinária (ESAMV, 1913) propondo ao fim e ao cabo a remodelação de 
todo o ensino agronômico federal. Conquanto Carvalho tenha sido do 
corpo técnico do MAIC, e este projeto foi aprovado quase uma década 
após a morte de Carvalho, foi regulamentado se mantendo pratica-
mente na íntegra (MENDONçA, 1998: 133-136).

José Geminiano Guimarães (formado em 1886), transferido da 
EAB para a ESAMV, que se tornou o primeiro presidente da primeira 
entidade nacional da profissão, a Sociedade Brasileira de Agronomia 
entre 1928 e 193017. 

16  Carvalho ainda foi convidado para o cargo de Secretário da Agricultura da Bahia, em 
1920, após a eleição de J. J. Seabra para governador da Bahia. Tendo recusando o con-
vite, assumiu a Secretaria o ex-aluno da EAB e seu discípulo José Barbosa de Souza, 
diplomado em 1892 (ARAÚJO, 2010: 29).

17   MENDONÇA, S. R. Agronomia, Agrônomos e Projetos para a Agricultura Brasileira 
no pós-1930, 2005.
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A Sociedade Brasileira de Agronomia surge em 1927 como órgão 
central de organização, mobilização e coordenação das entidades dos 
engenheiros agrônomos no país. Iniciativa de um grupo de professo-
res da Escola Nacional de Agricultura (ENA), resultante do desdobra-
mento da ESAMV, esta associação era constituída por altos funcioná-
rios do Ministério da Agricultura e dirigentes da SNA, ou ambos. 

A entidade posicionava-se como porta-voz dos engenheiros agrô-
nomos e por sua dimensão nacional, possuía influência junto ao apa-
relho de Estado no que tange à agricultura (MENDONçA, 2005: 1-4). 
A atuação desta Sociedade, em torno da defesa e ampliação do espaço 
profissional, fiscalização do exercício da profissão e a ampliação do 
seu quadro de associados contribuiu para a constituição de sua iden-
tidade como grupo profissional.

Na Bahia, os engenheiros agrônomos, paulatina, mas continua-
mente, estiveram ativos no surgimento de novos espaços educacio-
nais, políticos e científicos. A Escola Politécnica da Bahia (EPBA), por 
exemplo, teve dentre seus fundadores os professores da EAB José Nuno 
de Barros Pereira (também da primeira turma) e Arlindo Fragoso, que 
seria o seu primeiro diretor (dias, 2002; Guimarães, 1972). Quando da 
criação e organização da Secretaria de Agricultura da Bahia, também 
em 1896, além de Arlindo Fragoso, igualmente seu primeiro titular, 
contou com egressos da EAB junto a seus órgãos18.

Os engenheiros agrônomos da EAB teriam uma conduta típica de 
um contexto em que a especialização profissional e ampliação dos es-
paços institucionais contavam, além das iniciativas governamentais, 
com a movimentação e proposição dos próprios cientistas, interessa-
dos na sustentação de suas pesquisas e na afirmação profissional em 

18  Um dos eabianos que mais se destacou nos campos científico e político na e além 
da Bahia, foi Gustavo Dutra, primeiro estudante diplomado, primeiro eabiano que se 
tornou professor da EAB, logo que se formou, e nomeado seu diretor em 1894, cargo 
que exerceu até 1898. Dutra foi um dos autores mais citados pelos estudantes da EAB 
nas suas teses de conclusão de curso, desde o período imperial até a saída do curso de 
São Francisco do Conde.Também diretor da SNA, foi um dos autores mais regulares na 
produção de textos técnicos constantes da revista da Sociedade, A Lavoura, entre 1920-
25 (MENDONÇA, 1997: 58). Dutra foi ainda o primeiro diretor da Escola Superior 
de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV, Rio de Janeiro, 1913. Neste ínterim, 
Dutra foi pioneiro dos primeiros estudos sobre soja no Brasil. 
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suas carreiras. Mas, para precisar o alcance e importância da EAB, é 
preciso saber o que acontecia a estes agrônomos após a defesa de suas 
teses? Como se relacionavam com outras instituições científicas e pro-
fissionais do estado?

Pudemos identificar o destino de alguns deles, mas não aquilo 
que propunham, quais as suas referências, métodos e estratégias de 
inserção. A resposta a tal indagação pode ser obtida, haja vista que 
docentes e diplomados da EAB também participaram ativamente de 
organizações civis como a Sociedade Baiana de Agricultura (SBA) ou 
agências estatais como a Secretaria de Agricultura da Bahia e seu Bo-
letim. 

Criada em Salvador em 1902, após o Primeiro Congresso Brasileiro 
do Açúcar, a Sociedade Baiana de Agricultura (SBA) visava “promover 
e animar o progresso agrícola no Estado da Bahia, ocupando-se de 
tudo que se refere à cultura do solo, à criação, às indústrias rurais, às 
águas e florestas e à agricultura em geral” 19. Na década de 1920, por 
meio de sua revista, Correio Agrícola, discutiria assuntos científicos 
e técnicos relativos à Agricultura e Pecuária. Declarada de utilidade 
pública pelo Congresso Nacional em 1924, a SBA reunia entre seus 
filiados membros de tradicionais famílias baianas como os Calmon 
du Pin e Almeida, Costa Pinto, Araújo Pinho, Muniz Barreto, Bitten-
court, Tosta, Tourinho, Argollo Ferrão entre outras, e era confederada 
à Sociedade Nacional de Agricultura (SNA). Ocorre que os ex-alunos 
Dutra e Carvalho, ou o professor Draenert, ou trabalharam no Mi-
nistério da Agricultura, ou foram diretores da Sociedade Nacional de 
Agricultura, ou ambos. 

No que diz respeito à Bahia, setores vinculados à SBA e à SNA têm 
interseções com o movimento de criação do Imperial Instituto Baia-
no de Agricultura. São momentos históricos onde sobressai o mesmo 
grupo social: a “elite” política e econômica do Recôncavo. A família 
Tosta, por meio de Francisco Vieira Tosta, barão de Nagé, e outros 
três de seus membros, é uma das fundadoras do IIBA. Joaquim Igná-
cio Tosta foi um dos sócios mais atuantes do IIBA, entre a década de 
1890 e 1902, antes mesmo de participar da fundação da SBA e ser seu 

19   Frase publicada em todas as edições da revista.
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primeiro presidente. Tosta liderou na Câmara dos Deputados, nos pri-
meiros anos de 1900, como presidente honorário da Sociedade Nacio-
nal de Agricultura o lobby pela afirmação institucional de um espaço 
burocrático para agricultura que canalizasse demandas de segmentos 
não cafeeiros. O Ministério da Agricultura foi aprovado em 1906 e im-
plantado em 1909. Mendonça, 1997: 120.

De acordo com Mendonça, entre o fim da escravidão e 1930, este 
movimento protagonizado por frações “dominadas” da classe domi-
nante agrária brasileira, especialmente da Bahia, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, entre outros estados como Pernambuco, empreendeu 
uma disputa com as frações agrárias hegemônicas, de São Paulo, sobre 
os rumos da agricultura brasileira. O movimento ruralista brasileiro 
envolvia a organização de aparelhos privados como a Sociedade Na-
cional de Agricultura (SNA, fundada em 1897) e suas afiliadas esta-
duais, como a SBA, concentrando esforços em institucionalizar suas 
demandas no aparelho de Estado e em estabelecer instituições agrí-
colas. Na sua materialização este movimento político era composto 
por agências e agentes empenhados na criação canais específicos de 
organização, expressão e difusão de demandas, dentre os quais a me-
ta-chave era a recriação do Ministério da Agricultura. 

Ao analisar a tessitura desta rede de instituições e agentes, alianças 
e disputas que foram se tecendo em torno da EAB e a conexão da ins-
titucionalização da agronomia com o associativismo classista a partir 
de um prisma gramsciano, centrado numa concepção mediadora da 
atividade intelectual e da ciência aplicada, e nos conceitos de campo 
científico e habitus, de Pierre Bourdieu, este trabalho intentou ultra-
passar – em termos de história das ciências – tanto abordagens “inter-
nalistas” (voltadas para os métodos e as dimensões cognitivas) e exter-
nalistas (centradas na influência da sociedade na prática científica).

A interlocução entre o arcabouço de Gramsci e Bourdieu, a exemplo 
dos trabalhos desenvolvidos por Sonia Mendonça, visou articular a so-
bredeterminação dos campos político e econômico com a autonomia da 
prática científica agrícola, ou seja, de um universo específico da dimen-
são cultural abre possibilidades de revisão não só em torno da história 
das ciências no Brasil, mas também da história política na Bahia. 
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Tal concepção abordagem, de caráter mais panorâmico acerca da 
formação de um campo de agências a partir das quais a produção, re-
produção e divulgação da agronomia foi implantado foi sucedido, na 
década de 2010, por trabalhos que, ainda que partindo dos resultados 
alcançados por Araújo, enveredaram por abordagens mais verticali-
zadas acerca da institucionalização do ensino de ciências agrárias na 
Bahia. Assim como o mestrado de Araújo, os três trabalhos sumaria-
dos no próximo tópico foram desenvolvidos no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (con-
juntamente realizado na Universidade Federal da Bahia e Universida-
de Estadual de Feira de Santana)20.

Novos olhares, novos objetos

A dissertação Ventos, florestas e civilização nas teses dos engenhei-
ros agrônomos da Escola Agrícola da Bahia (1880-1904), de Vinicius 
Santos da Silva (2014), desenvolvido sob orientação de Nilton Araújo 
guarda, com o trabalho deste, continuidades, mas também desconti-
nuidades, interessantes. Como Araújo, investiga a EAB, mas optando 
por estudar um conjunto mais restrito de temas. Permanece o inte-
resse compreensão do ensino superior agrícola na Bahia e sua relação 
com um discurso civilizatório, mas constitui marca original o estudo 
do papel da climatologia e da meteorologia nos processos agrícolas, 
com destaque para os ventos e a importância do conhecimento cientí-
fico das florestas e matas para a agricultura.

Em termos de fontes, concentrou-se fundamentalmente na pro-
blematização das teses, dentro da problemática indicada. Este recorte 
em torno dos ventos e florestas, climatologia e meteorologia permi-
tiu-lhe identificar que diferentemente das proposições em química 
agrícola, mineralogia, fitotecnia, fitopatologia, etc., os eabianos não 
acompanharam as teorias em voga no final do século XX. “No lugar 
20  Segundo Olival Freire, este programa de pós-graduação, “iniciado como Mestra-

do”, teve origem no agrupamento de pesquisadores baianos das “áreas de história 
das ciências, ensino de ciências e filosofia das ciências” que tomou corpo entre 
1995 e 1996. FREIRE, Olival. “Programa de pós-graduação em ensino, filosofia e 
história das ciências” em ANDRADE, Ana Ribeiro de. Ciência em perspectiva. Es-
tudos, ensaios e debates. Rio de Janeiro: MAST: SBHC, 2003: 161-167.
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de adotar a teoria mecânica do calor, ao menos nas teses compulsadas 
para a presente dissertação, identificou-se que a teoria que explicava 
os fenômenos provenientes do calor nos trabalhos de conclusão do 
curso da EAB ainda era a do ‘calórico’” (SILVA, 2014: 117). 

Em outras palavras, ainda que os resultados alcançados por Nilton 
Araújo indiquem a atualização de docentes e discentes da agronomia 
em São Francisco do Conde, pode-se relativizá-la, ao menos no que 
concerne a um agente natural em particular, o calor, na medida em 
que as teses que analisou seguem teorias mais em voga entre fins do 
século XVIII e início do XIX (SILVA, 2014: 73).

Por seu turno, também sob orientação de Nilton Araújo, a disser-
tação “Nós somos FAMESF!” - Mulheres e institucionalização das 
ciências agrárias no São Francisco (1965-1983), de Ramicelli Sant’ 
Anna Fernandes (2015), representa uma contribuição importante 
na medida em que adota um recorte cronológico e espacial distinto, 
avançando na segunda metade do século XX e deslocando o olhar da 
história das ciências na Bahia do Recôncavo para o norte do estado, na 
cidade de Juazeiro e região.

Esta pesquisa guarda ainda outras particularidades bastante signi-
ficativas, na medida em que busca contextualizar a trajetória de vida 
e de trabalho das engenheiras agrônomas formadas pela Faculdade 
de Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF). O processo de ins-
titucionalização das ciências na região, analisado a partir da História 
Oral, também é outra marca própria. 

As memórias de “famesfianas” de diversas gerações, seja o contex-
to de ingresso, as experiências de permanência e vivências depois da 
formatura são problematizadas junto aos fatores sociais que contri-
buíram para a escolha do curso, destacando-se o papel exercido pela 
família. E o papel destas jovens na revisão de relações de gênero den-
tro da família e dentro do campo científico. Dialogando a ideia de Gra-
ciela Oliver de “possibilidade contraditória”, verifica que as mulheres 
entrevistadas ingressarem nas ciências agrícolas predominantemente 
por meio das atividades em laboratório ou docência. Ramicelli Fer-
nandes conclui que 
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o ingresso no ensino superior contribuiu para que as famí-
lias aceitassem um futuro para além da vida doméstica. Para 
além, mas não fora. Uma permanência importante é que 
essa adesão familiar não excluiu, antes adaptou, o tradicio-
nal projeto de casamento e maternidade à necessidade de 
escolarização em níveis mais avançados. No essencial, no 
lugar de uma oposição binária estereotipada, pensamos que 
em ambas as áreas o resultado é uma ambiguidade ou co-
existência contraditória decorrente da vigência simultânea 
de antigas e novas relações sociais (FERNANDES, 2015: 
125).

No curso da FAMESF, termina por considerar que, ainda que grupo 
minoritário, as mulheres foram bastante presentes a despeito do du-
plo desafio de ingressar no ensino superior e, mais ainda, pleitear uma 
formação acadêmica numa área onde mais fortemente se inscreve a 
marca da masculinidade. 

Por fim, representando um outro alargamento do campo da his-
tória das ciências agrárias na Bahia, o doutoramento de Guilherme 
Augusto Vieira da Silva, representa incursão pioneira em âmbito pou-
co explorado: o da ciência animal. Em O Pioneirismo de Fúlvio Ali-
ce nas Pesquisas Veterinárias e Zootécnicas e sua Influência na 
Institucionalização do Ensino da Medicina Veterinária na Bahia 
(2015), temos como principal marca o ineditismo das fontes. 

Destaca-se além do ineditismo das fontes e da contribuição para 
o campo das ciências agrárias em geral e para a veterinária em parti-
cular, o contexto de atuação do personagem central da investigação, 
Fúlvio Alice. Graduado em Medicina Veterinária, pioneiro em pesqui-
sas em virologia animal na Bahia, e líder na fundação de instituições 
como o Instituto Biológico da Bahia (1947) ou a Escola de Medicina 
Veterinária da Bahia (1951), a partir de Fúlvio Alice é possível ainda 
refletir e conhecer as interseções entre o campo da agricultura e da 
saúde pública na Bahia num contexto de crescimento da industria-
lização e da urbanização. As relações profissionais, suas realizações 
científicas e profissionais foram alcançadas quer por um emprego da 
história oral enquanto técnica, quer por um intenso trabalho no acer-
vo documental referente a este pesquisador que se encontra no Centro 
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Acadêmico Fúlvio Alice (Escola de Medicina Veterinária da UFBA), 
incluindo fontes escritas e fotográficas.

Destarte, é possível concluir que o campo da história das ciências 
agrárias na Bahia, ainda que dando seus primeiros passos, está inti-
mamente à história tout court do estado e do país. O que os últimos 
três trabalhos sumariados indicam é que a quantidade, qualidade e 
continuidade das atividades científicas podem ser ainda maiores do 
que costumamos pensar.

Referências

ARAÚJO, N.A. A Escola Agrícola de São Bento das Lages e a institu-
cionalização da agronomia no Brasil (1877-1930). Salvador: UFBA, 
Feira de Santana: UEFS, 2006 (dissertação de mestrado).

ARAÚJO, Nilton de Almeida. Pioneirismo e Hegemonia: A constru-
ção da agronomia como campo científico na Bahia (1832-1911). Ni-
terói- RJ, 2010. Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Gra-
duação em História da Universidade Federal Fluminense.

AZEVEDO, Fernando de. As ciências no Brasil. Rio de Janeiro: Me-
lhoramentos, 1955.

BAIARDI, Amilcar. “O Papel do Imperial Instituto de Agricultura na 
Formação da Comunidade de Ciências Agrárias da Bahia, 1859-1930”. 
In Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia (7.: 1999: 
São Paulo) VII Reunião de Intercâmbios para a História e a Episte-
mologia das Ciências Químicas e Biológicas. Anais/José Luiz Gold-
farb & Márcia H. M. Ferraz (orgs.). São Paulo: EDUSP: EDUNESP: 
Imprensa Oficial do Estado: SBHC, 2001.

BOAVENTURA, Edivaldo. A construção da universidade baiana: 
objetivos, missões e afrodescendência [online]. Salvador: EDUFBA, 
2009. O Estado e a educação superior na Bahia, uma perspectiva his-
tórica. pp. 109-127. ISBN 978-85-2320-893-6. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>.



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

292

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia 
clínica do campo científico/ tradução Denice Bárbara Catani. – São 
Paulo: Editora da UNESP, 2004.

BOURDIEU, Pierre. “O campo científico” In: ORTIZ, Renato (org.). 
Pierre Bourdieu. – São Paulo: Ática, 1983.

CAPDEVILLE, Guy. O ensino superior agrícola no Brasil – Viçosa, 
UFV, Impr. Univ. 1991.

CUNHA, Sílvio Humberto dos Passos. Um retrato fiel da Bahia: so-
ciedade-racismo-economia na transição para o trabalho livre no re-
côncavo açucareiro, 1871-1902. Campinas-SP: Unicamp, 2004 (tese de 
doutorado). 

DOMINGUES, H. M. B. Ciência, um Caso de Política: as relações en-
tre as ciências naturais e a agricultura no Brasil Império, 1995. Tese 
de doutorado, São Paulo: FFLCH-USP.

FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do 
Século XIX. São Paulo, HUCITEC; Salvador, EDUFBA, 1996.

LOPES, M. Margaret. O Brasil descobre a pesquisa científica: os 
museus e as Ciências naturais no século XIX. São Paulo: HUCITEC, 
1997.

MALAVOLTA, Eurípedes. “As Ciências Agrícolas no Brasil” In: FER-
RI, Mário Guimarães, MOTOYAMA, Shozo. História das Ciências no 
Brasil – São Paulo: EPU: EDUSP, 1981.

MARTINS, Maria Fernanda Vieira. O Imperial Instituto Fluminense 
de Agricultura: Elites, Política e Reforma Agrícola. Niterói: UFF, 1995 
(Dissertação de Mestrado).

MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia, século XIX: uma província 
do Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.

MELONI, Reginaldo Alberto. Ciência e Produção Agrícola. A Impe-
rial Estação Agronômica de Campinas 1887/1897. São Paulo, 1999. 
Dissertação (Mestrado em História Social) - Fac. de Filosofia, Letras 



O ensino agrícola da Bahia: história e historiografia do primeiro curso superior do Brasil
Nilton de Almeida Araújo

293

e Ciências Humanas, USP, 1999. (FFLCH-USP)

MENDONçA, Sônia Regina de (org.). Estado e historiografia no Bra-
sil. Niterói: EdUFF, 2006.

MENDONÇA, Sonia Regina de. Agronomia, Agrônomos e Projetos 
para a Agricultura Brasileira no pós-1930. Capturado em 18 de janeiro 
de 2005. Online. Disponível na Internet: www.abphe.org.br/congres-
so2003/Textos/Abphe_2003_72.pdf

MENDONÇA, Sonia Regina de. Agronomia e Poder no Brasil. – Rio 
de Janeiro: Vício de Leitura, 1998.

MENDONçA, Sonia Regina de. O ruralismo brasileiro (1888-1931). 
São Paulo: Hucitec, 1997.

OLIVER, Graciela de Souza. O papel das escolas superiores de agri-
cultura na institucionalização das ciências agrícolas no Brasil, 1930-
1950 : práticas acadêmicas, currículos e formação profissional. Cam-
pinas, SP : s.n., 2005.

SCHWARTZMAN, S. Um espaço para a ciência: A formação da co-
munidade científica no Brasil, Brasília, MCT/CNPq/CEE, 2001 (1979).

TOURINHO, Maria Antonieta de Campos. “A Salvação da lavoura: a 
Escola Agrícola de São Bento das Lages” em Revista da FACEDUFBA. 
nº 4, Salvador: UFBA, 2000: 27-37.

TOURINHO, Maria Antonieta de Campos. O Imperial Instituto 
Bahiano de Agricultura - A instrução agrícola e a crise da economia 
açucareira na Segunda metade do século XIX. Dissertação (Mestra-
do) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, UFBA, 1982. 



294



295

Agricultura camponesa e agroindustrialização

Matteus Guimarães Martins 
Jerônimo Rodrigues de Souza

Introdução

O modelo analítico de Jan Douwe van der Ploeg descreve três mo-
dos de fazer agricultura – camponesa, empresarial e capitalista – e três 
trajetórias que tais modos podem seguir: a industrialização, a recam-
pesinização e a desativação (VAN DER PLOEG, 2013), conforme se de-
fine a seguir.

A primeira trajetória corresponde à produção de alimentos in-
dustriais. Trata-se da trajetória que mais se relaciona com a forma 
capitalista e empresarial de produção. A recampesinização corres-
ponde ao trajeto seguido por agricultores em todo o mundo. Suas ca-
racterísticas mais contundentes são a busca por autonomia e sobre-
vivência diante de um ambiente de privação e dependência imposto 
pelo sistema, pelo império agroalimentar. A desativação significa, de 
forma sintética, a migração dos recursos da agricultura para outros 
setores, atividades econômicas ou para o capital financeiro (VAN 
DER PLOEG, 2013).

Em geral, a maior parte das teses sobre a agricultura camponesa 
tende a interpretá-la como sinônimo de atraso, de retrocesso (VAN 
DER PLOEG, 2013). Isso, naturalmente, remete a entender a agricul-
tura camponesa como sendo fadada à trajetória da desativação, como 
se o modo camponês de fazer agricultura não fosse viável e natural-
mente o capital e o trabalho ali investidos tendessem a migrar para 
outras formas de produção. Contudo, em todo mundo, não se pode 
estabelecer uma relação determinística entre a agricultura camponesa 
e a desativação (VAN DER PLOEG, 2013).
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No Estado da Bahia, pode-se observar que a agricultura campone-
sa não segue necessariamente a tendência da desativação. O Estado 
tem 672 mil agricultores familiares1 (IBGE, 2010), os quais estão atu-
ando de diversas maneiras, muitas delas de forma direta e autônoma 
na produção agropecuária em diversos sistemas de produção, seja in-
dividualmente ou organizados em forma de cooperativa.

Esse estudo apresenta a experiência de uma agricultura camponesa 
que segue a trajetória da industrialização, tendo as frutas da caatinga 
como a principal matéria prima, de onde produzem doces, compotas, 
geleias e cerveja de umbu. Para Van der Ploeg (2013), a industrializa-
ção é uma trajetória cujas características mais se aproximam das prá-
ticas das agriculturas empresarial e capitalista do que da agricultura 
camponesa. Nesse sentido, a inquietação que resultou na pesquisa 
cujos resultados são apresentados no presente trabalho, foi a compre-
ensão sobre o formato da industrialização levada a cabo pela agricul-
tura camponesa, a racionalidade adotada no processo e os impactos 
desta racionalidade sobre o modo camponês de fazer agricultura.

Tal inquietação decorre de dois movimentos. A trajetória da in-
dustrialização tende a criar produtos para cuja comercialização se faz 
necessário a inserção no mercado. Esse é o primeiro movimento: a 
agricultura camponesa é levada para o mercado privado pela trajetó-
ria industrial, caminho que, como será demonstrado, destoa do que 
se entende por condição camponesa. O segundo movimento é dado 
do mercado para dentro da agricultura camponesa e do seu modo de 
fazer agricultura, quando a lógica do mercado competitivo impõe à 
gestão agroindustrial tomada de decisão que responda às dinâmicas 
da competitividade. Esse segundo movimento se dá pelo confronto 
das demandas da competitividade com os objetivos sociais da orga-
nização e, por se tratar de uma gestão cooperativada, confrontando 
muitas vezes com os princípios do cooperativismo. 

Reconhecendo que tal tendência pode assumir diversas feições, 
pretendemos demonstrar com esse estudo que uma industrialização 

1 A agricultura familiar é uma categoria social definida pela lei 11.326/2006. A agri-
cultura familiar é a categoria social no Brasil que mais se aproxima das caracterís-
ticas da agricultura camponesa definidas por Van Der Ploeg (2013).
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empreendida pela agricultura camponesa traz consigo valores e ca-
racterísticas do campesinato mesmo diante de uma trajetória que, 
pela própria natureza, está ligada a dois modos distintos de se fazer 
agricultura: empresarial e capitalista. Entendemos que a manutenção 
de tais características está diretamente relacionada com a formação 
social do grupo e ao tipo de organização e gestão em torno da indus-
trialização.

A ação dos diretores e cooperados diante do processo de produ-
ção e comercialização, a racionalidade empreendida para a tomada de 
decisão nas questões do dia a dia do processo extrativista e da gestão 
agroindustrial, saber em que nível a condição camponesa afeta e é afe-
tada pela lógica da industrialização, a medida que o cooperativismo 
colabora com esse equilíbrio, são algumas respostas que esse texto 
pretende apresentar.

Para o alcance do objetivo perseguido por esse trabalho, é realiza-
do um breve balanço teórico sobre a agricultura camponesa, sobre o 
cooperativismo e a agroindustrialização de base familiar. Em seguida, 
apresenta-se o resultado de um estudo de caso realizado com a Co-
operativa Agropecuária Familiar de Canudos Uauá e Curaçá (COO-
PERCUC), onde se realizou entrevista com a diretoria da Instituição e 
com 20 famílias cooperadas para compreender a forma de produzir e 
de industrializar.

A COOPERCUC é uma cooperativa proprietária e gestora de uma 
agroindústria cooperativada da agricultura familiar do sertão da 
Bahia. Sobre a gestão e sobre os cooperados foram lançadas questões 
que problematizaram sobre as demandas do mercado e dos imperati-
vos da competitividade diante das características da agricultura cam-
ponesa, dos princípios do cooperativismo e dos objetivos sociais da 
própria Organização. Assim, buscou-se compreender a trajetória da 
industrialização, as práticas de gestão e a práxis cooperativista das fa-
mílias.

De forma específica, sobre a competitividade as entrevistas busca-
ram analisar as seguintes variáveis: organização produtiva, capacidade 
gerencial, comercial e financeira, gestão dos preços e da qualidade e a 
diferenciação dos produtos. Essas variáveis foram confrontadas com 
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os princípios do cooperativismo e com a garantia dos objetivos sociais 
da Cooperativa, com olhar para a condução da gestão, para a tomada 
de decisão entre tais objetivos e as demandas da competitividade. 

Toma-se ainda a gestão e suas estratégias como referência para 
perceber a condução dada à Cooperativa para uma industrialização 
tradicional ou reafirmando a condição camponesa. Nesse sentido, 
analisa-se também a interação da gestão da Cooperativa com os coo-
perados e a conduta deles com relação à pluriatividade, a estratégias 
de sobrevivência ou subsistência, a gestão sustentável da base dos re-
cursos, a coprodução e o fortalecimento dos padrões de cooperação.

Além desta introdução, este documento contém outras quatro par-
tes. O tópico seguinte trata das questões conceituais sobre a industria-
lização com foco para a agricultura camponesa. Em seguida delineia-
se o perfil do cooperativismo, na tentativa de problematizar o tema e 
compreender a gestão agroindustrial do caso estudado. Somente após 
tratar desses temas apresenta-se o estudo de caso. Por fim, são tecidas 
algumas considerações sobre o estudo realizado, na tentativa de cola-
borar com os debates sobre a agricultura camponesa do Brasil.

O olhar de Van Der Ploeg sobre a agricultura camponesa

O modelo hegemônico de se fazer agricultura atuou ao menos de 
duas maneiras para homogeneizar os processos produtivos na agri-
cultura. Por um lado, forjou a constituição do empresário agrícola, 
adotando-o como tipo padrão de produção agropecuária. Por outro, 
condenou os camponeses ao desaparecimento, tratando seu modo 
de produzir e de viver como “bárbaro” e ultrapassado, sem perfil para 
atender ao mercado capitalista.

No Brasil, assumindo o pressuposto de que agricultura campone-
sa é sinônimo de anacronismo, diversos estudos foram elaborados, a 
exemplo das “Sete Teses sobre o Mundo Rural Brasileiro”(BUANAIN 
et al (2013), de publicação recente, onde os autores defendem que o 
Brasil vive uma nova etapa da história agrícola e agrária. 

Esse estudo argumenta que está em curso uma revolução econô-
mica e social ocorrendo no campo brasileiro cuja consequência é o 
crescente encurralamento dos pequenos produtores, diante de um 
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ambiente produtivo e tecnológico de extrema concorrência (BUA-
NAIN et al (2013). 

Dentre as argumentações das “Sete Teses”, apresenta-se um resu-
mo de quatro teses desse estudo que se relacionam com o objeto do 
presente trabalho no quadro 1. Atenta-se que, para cada tese, apresen-
ta-se um efeito sobre a agricultura camponesa da aplicação do racio-
cínio lógico da tese.

Quadro 1 – Teses sobre o meio rural brasileiro e suas 
consequências para a Agricultura Familiar

TESE CONSEQUÊNCIA

1

A terra não é mais a principal fonte 
de formação e apropriação de riqueza 
no campo, substituída pela inserção 
do capital.

Para acompanhar essa tendência, a 
agricultura familiar e camponesa de-
verá se capitalizar e deixar de lado a 
luta pela terra.

2 A inovação como caminho para a 
competitividade.

O uso de tecnologia e intensificação 
da produção, da adoção de insumos 
e meios de produção industriais é 
um processo necessário, ficando sob 
o campo do dogmatismo e do debate 
político (e não técnico), uma defesa 
contrária a isso. Disso decorre que, 
segundo tal racionalidade, caberia 
à agricultura familiar e camponesa a 
adoção dessas técnicas.

3

O modelo hegemônico superou as 
diferenças propostas pela alternativa 
de produção da agricultura familiar, 
colocando-os próximos à fronteira da 
marginalização como nunca estive-
ram antes.

A agricultura familiar e camponesa, 
resistindo com seu modus operandi 
de fazer agricultura está fadada ao 
desaparecimento, à extinção.

4

O tema da reforma agrária perdeu 
sua relevância, pois, embora não te-
nha havido a distribuição de terras, o 
Brasil gerou riqueza no campo e cres-
ceu. 

A luta pela reforma agrária está fora 
de moda, descabida. Assim, o Estado 
não deve atender aos clamores dos 
movimentos sociais do campo sobre 
essa pauta.

Fonte: BUANAIN et al (2013), adaptado pelos autores.
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As “Sete Teses sobre o Mundo Rural Brasileiro”, de forma sintética, 
coloca a racionalidade econômica de mercado acima de tudo, como 
sendo o determinante da forma de se produzir e de se promover o de-
senvolvimento no meio rural. Não se discute o processo e as formas de 
produção e, portanto, desconhece a diversidade do universo da agri-
cultura familiar (ASSIS, 2015). Tais Teses se alinham ao pensamento 
de que a agricultura familiar é o modelo de produção atrasado, defa-
sado, de onde não se pode conceber uma trajetória industrial, e que, 
pelo receituário sugerido para a atuação do Estado diante do cenário 
apresentado por elas, está fadada ao desaparecimento.

Diferente deste olhar, é razoável e até mesmo necessário compre-
ender a diversidade do processo de produção agropecuária e o lugar 
que os diferentes grupos sociais ocupam nele. Isso implica na necessi-
dade de se compreender a diferenciação entre os modos de fazer agri-
cultura existentes na atualidade. 

Apesar das limitações para tratar de realidades pontuais, específi-
cas, uma vez que trata-se de um estudo que visa faz os processos em 
uma escala mundial, cabe reconhecer os esforços de Van Der Ploeg 
(2013), ao conceber a produção na agricultura em apenas três diferen-
tes formas. Seu estudo, considerando as limitações das especificida-
des, sugere uma explicação consistente da realidade.

Segundo esse autor, um primeiro grupo é o da agricultura empre-
sarial, cujo crescimento se respalda fundamentalmente na elevação da 
escala, motivo que torna o capital financeiro e industrial a essência des-
ta. Sua produção é altamente especializada e completamente orientada 
para o mercado, o que torna os agricultores desta categoria completa-
mente dependente dos mercados, ao contrário dos camponeses que 
buscam se distanciar destes mercados (VAN DER PLOEG, 2013). 

A agricultura capitalista – outro modo de fazer agricultura – refere-
se à forma de produzir das grandes corporações, orientada pelo modelo 
agroexportador. Essa agricultura utiliza essencialmente a mão de obra 
assalariada e se volta à maximização do lucro (VAN DER PLOEG, 2013).

Van Der Ploeg (2013) define agricultura camponesa como sendo 
aquela orientada para a defesa e qualidade de vida da família campo-
nesa, regida pelo uso do capital ecológico, com a mão de obra funda-
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mentalmente familiar ou mobilizada de dentro da própria comunida-
de através de relações de reciprocidade. Na agricultura camponesa a 
terra e os demais meios de produção pertencem à família e a produção 
volta-se para a reprodução da unidade de produção e para a família, 
mas também para o mercado (VAN DER PLOEG, 20013).

É possível identificar esses três grupos de agricultura transitando 
nas três trajetórias apontadas: industrialização, recampesinização e de-
sativação. No Brasil – embora as teses apresentadas anteriormente no 
quadro 1 entendam que a agricultura camponesa segue em sentido à 
trajetória da desativação – também encontra-se a agricultura campo-
nesa seguindo a trajetória da industrialização e da recampesinização.

Essa constatação coloca a agricultura camponesa no centro do de-
bate, na medida em que retira a desativação como único caminho ou 
tendência, e permite que a realidade seja analisada tal como ela é em 
sua diversidade. Se há uma tendência que se tem observado é o forta-
lecimento da agricultura camponesa através de processos de recampe-
sinização e de industrialização.

Assumir que um grupo de camponês está seguindo a trajetória da 
recampesinização é dizer que estão buscando mais autonomia e so-
brevivência ante o cenário de privação e dependência. Significa dizer 
que está ocorrendo uma mudança qualitativa mediante a elevação da 
autonomia e do fortalecimento de práticas de gestão das atividades 
produtivas que se distancia gradativamente dos mercados (VAN DER 
PLOEG, 2013). 

Do mesmo modo, ao seguir a industrialização, a agricultura cam-
ponesa também persegue o seu fortalecimento, mas não necessaria-
mente a sua autonomia, haja vista a necessidade de inserção nos mer-
cados. Pelo caráter da industrialização, acredita-se que essa trajetória 
tende a afastar a agricultura camponesa daquilo que se conhece como 
condição camponesa.

A condição camponesa pode ser sintetizada nas seguintes ações 
desenvolvidas pelos agricultores: 1) fortalecimento da relação com a 
natureza, através da coprodução2, em sentido contrário à lógica ex-

2 A coprodução diz respeito à transformação da natureza pelo homem e a trans-
formação de suas vidas através da natureza, mediante o processo de produção, 
gerando desenvolvimento (VAN DER PLOEG, 2013)
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ploratória e mercantil; 2) gestão sustentável da bases de recursos, 
buscando seu fortalecimento e reprodução sustentável; 3) busca pela 
sobrevivência no tempo e no espaço, para além das metas de subsis-
tência; 4) busca de formas de reduzir a dependência advinda da in-
serção ao sistema global de produção; 5) geração de renda de forma 
pluriativa para fortalecer a autonomia; 6) fortalecimento dos padrões 
de cooperação (VAN DER PLOEG, 2013).

Ou seja, o nosso entendimento é que a condição camponesa é con-
frontada com a industrialização em função das diversas peculiarida-
des dessa trajetória. O quadro 2 traz uma síntese das características da 
industrialização, para que se evidenciem as contradições.

Quadro 2 – Características inerentes à trajetória da industrialização

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO

Desconexão defini-
tiva

Trata-se da desconexão definitiva entre a produção e o con-
sumo de alimentos, bem como as particularidades e limites 
entre o tempo e o espaço. Isso faz com que os espaços entre 
produção e consumo e a interação entre eles deixem de ter 
importância.

Direção oposta à in-
tegridade

A direção oposta à integralidade se manifesta de três ma-
neiras, como processo de desintegração e recomposição. 1) 
A produção agrícola é afastada dos ecossistemas locais, de 
modo que a industrialização impõe o crescimento de fato-
res artificiais sobre os naturais, cuja tendência é a margi-
nalização e desaparecimento da natureza do processo de 
produção; 2) Os elementos que constituem o processo in-
dustrial e as atividades passam a ser isoladas, as quais se 
reencontram através de uma centralidade sobre a divisão 
do trabalho, espaço e tempo; 3) Os alimentos não são mais 
produzidos nem processados. Outrossim, são projetados a 
partir de uma lógica que quebra a linha que integra a produ-
ção no campo agrícola às máquinas fabris.

Controle imperial

Através da industrialização o capital se torna o modo de or-
denamento dominante para a estrutura de produção agrí-
cola, para o processamento e consumo de alimentos em 
escala global.

Fonte: Van Der Ploeg (2013), adaptado pelos autores.
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Desse quadro pode-se destacar algumas contradições com relação 
à condição camponesa. A desconexão definitiva se contradiz com a 
lógica camponesa de produzir e fortalecer sua base de recursos. En-
quanto a desconexão se dá em função da lógica da redução de custos e 
exploração dos recursos naturais nos espaços, a condição camponesa 
se volta à valorização da base de recursos. A industrialização remete 
à direção oposta da integridade, da maneira explicitada no quadro. Já 
a agricultura camponesa reafirma a lógica da produção calcada nos 
valores e recursos endógenos, garantindo a sustentabilidade. Por fim, 
com relação ao controle imperial, embora a necessidade de capital 
para a constituição e funcionamento da indústria, a agricultura cam-
ponesa assume formas de resistência nos processos de produção, ges-
tão e comercialização.

Nesse sentido, é a partir dessa contradição que buscou-se analisar 
uma experiência concreta de industrialização empreendida pela agri-
cultura camponesa. A experiência por um lado traz à tona processos 
que vão na contramão das previsões catastróficas sobre o futuro da agri-
cultura camponesa. Por outro lado, nos permite analisar a interação en-
tre um modo de fazer agricultura com uma trajetória que insere os su-
jeitos em uma dinâmica de mercado destoante do seu modus operandi, 
algo que pode ser bastante revelador da riqueza envolvida no processo. 

Para que se compreenda melhor o estudo de caso, cabe dialogar 
com alguns conceitos ligados ao tema da gestão da agroindústria. 
Como a gestão da agroindústria analisada se dá através de cooperati-
vas, entende-se como necessário tratar da relação entre o cooperati-
vismo e a agricultura familiar.

Cooperativismo e agroindústria da agricultura familiar

A condição camponesa traz na cooperação um dos seus pilares. 
Van Der Ploeg (2013) demonstra que a cooperação assume diversas 
formas e objetivos, servindo como instrumento para a superação do 
ambiente hostil presente nos processos de produção e comercializa-
ção, como meio para a superação das dificuldades do ambiente ecoló-
gico, como meio para superação dos entraves político-econômicos e 
para atender aos resultados do melhoramento da coprodução.
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Esse autor explica ainda que a cooperação traz consigo um equilí-
brio entre o coletivo e o individual do camponês. É através da coope-
ração que as necessidades, interesses e aspirações individuais do cam-
ponês se realizam, e, a capacidade de lutar por autonomia se amplia 
para além das fronteiras das propriedades individuais.

Não por acaso, grande parte da atividade agroindustrial da agricul-
tura familiar se dá de forma cooperada e não individual. Não é o mais 
comum que um camponês empreenda e constitua uma agroindústria 
em sua propriedade para comprar insumos e matérias primas de ou-
tros camponeses. O que se tem observado é a constituição de coope-
rativas de agricultores familiares para industrializar e comercializar 
os produtos resultantes da agroindustrialização de natureza familiar.

O conceito de agroindústria da agricultura familiar é tratado por 
diversos autores (WAQUIL et al., 2014; WESZ JUNIOR, 2009; MIOR, 
2005; PREZOTTO, 1997). Embora os estudos apontem a existência 
de agricultores que constituem agroindústrias em suas propriedades 
enquanto empreendimento individual, em via de regra os empreen-
dimentos agroindustriais da agricultura familiar são constituídos de 
forma cooperada. 

Nesse sentido, cabe destacar o conceito de agroindústria que 
aponta esse tipo de empreendimento para além da lógica econômica: 
“Entende-se a agroindústria familiar como uma estratégia de repro-
dução social dentro do grande universo empírico do que se usa cha-
mar, a partir dos anos de 1990, de agricultura familiar” (PELEGRINI e 
GAZOLLA, 2008). Nesse sentido, enquanto estratégia de reprodução 
social das famílias e comunidades, a agroindústria familiar se organi-
za como unidade através de uma cooperativa, alinhando-se também 
através desse elemento à condição camponesa.

É importante destacar que esse debate sobre agroindustrialização 
da agricultura familiar tem no Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra um protagonista da temática no Brasil. As chamadas 
agroindústrias cooperativadas da agricultura familiar do MST se 
constituíram com a meta precípua de promover a inserção das famílias 
no mercado como caminho para melhorar suas vidas, (BERNARDO, 
2014) e não constituídas como tendo como fim elas mesmas, postas 
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como instrumentos de produção em escala de produtos qualificados 
para a promoção do crescimento da cooperativa. 

Assim, as agroindústrias cooperativadas da agricultura familiar 
funcionam como mecanismo para garantir o envolvimento de famílias 
rurais nos processos de trabalho, para a geração de renda no campo, 
como forma de fomentar a inclusão socioprodutiva assegurando as 
questões geracionais e de gênero, enquanto veículos para a fixação das 
famílias no meio rural garantindo a qualidade de vida dessas. Perse-
guem a produção sustentável, sem a utilização de pesticidas e ferti-
lizantes, por meio de um sistema de cooperação e solidariedade nos 
processos de trabalho (PROGRAMA AGRÁRIO DO MST, 2014).

Nesse sentido, as cooperativas constituídas trazem para os espa-
ços de gestão a necessidade de compatibilizar esses elementos com 
as demandas do mercado, uma vez que, ao se inserirem no merca-
do, as cooperativas enfrentam o ambiente de extrema competitivida-
de também presente nos empreendimentos do meio rural, os quais 
“precisam” apresentar respostas mediante a inserção de tecnologia, 
reorganização dos processos de trabalho, etc. (BRISOLA, apud GUI-
MARÃES 2010).

A teoria econômica tem demonstrado que, para se firmar no mer-
cado competitivo, é necessário que as organizações combinem uma 
série de variáveis, objetivando ampliar suas habilidades para desen-
volver produtos melhores que seus concorrentes. Entende-se, por esse 
viés, que a competitividade é garantida através da eficiência adqui-
rida através da utilização de tecnologias disponíveis, da capacidade 
gerencial, comercial e financeira. Por outra ótica, a competitividade é 
garantida através do desempenho da organização no mercado, onde 
variáveis como preço, qualidade e diferenciação dos produtos, bem 
como a oferta continuada assumem um papel importante (MACHA-
DO DA SILVA; FONSECA, 2010).

Nesse sentido, por se tratar de uma cooperativa que faz gestão de 
um empreendimento agroindustrial, não se pode descartar a necessi-
dade de dialogar com o mercado. A gestão da cooperativa, portanto, 
não pode desconsiderar os ditames da competitividade e da eficiência 
requerida pelo mercado. Por outro lado, em se tratando de cooperativa 
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da agricultura familiar e camponesa, os valores, princípios e objetivos 
sociais não confl uem necessariamente com os ditames do mercado.

O escoamento da produção de uma agroindústria remete ao mer-
cado, que por sua vez pauta a gestão da agroindústria pela lógica da 
competitividade mediante os instrumentos que buscam a efi ciência e a 
efi cácia administrativa. A agricultura camponesa possui valores, prin-
cípios, metas e práticas próprias (condição camponesa) que orientam 
a conduta da agricultura camponesa. Essa conduta no processo de pro-
dução coletivo é materializada através da cooperação, que ainda acresce 
ao processo os princípios do cooperativismo. A gestão de uma agroin-
dústria, portanto, é pautada pelas demandas do mercado, pelas deman-
das advindas da conduta da agricultura camponesa e pelos princípios 
do cooperativismo. Esse conjunto vai delineando a trajetória industrial 
da agricultura camponesa. A fi gura 1 busca esquematizar esse cenário.

Figura 1 – Contradição implícita na Agroindústria da Agricultura Familiar

Mercado Condição Camponesa

Competitividade e 
Efi ciência/efi cácia Cooperação

Gestão

Fonte: elaborado pelos autores, 2016.

Nesse contexto, um exercício necessário para a compreensão do 
objeto estudado é a identifi cação do tipo de cooperativismo pratica-
do. Essa distinção pode facilitar o entendimento sobre a condução do 
processo industrial dado pela gestão, sobre a gestão das incongruên-
cias entre as demandas do mercado e as metas sociais da cooperativa, 
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sobre a interação entre a lógica da trajetória da industrialização com a 
condição camponesa. 

Segundo Singer (2000) é possível distinguir dois tipos de coope-
rativismo. O primeiro, de perfil capitalista, tem como característica a 
busca de ganhos, benefícios individuais, exploração do trabalho, onde 
o cooperativismo aparece como meio para obter estes resultados e não 
o benefício coletivo. É uma forma de organizar uma base social para 
o benefício e exploração de um coletivo menor. O segundo, chama-
do de cooperativismo autêntico, apresenta valores socialistas, onde os 
princípios de igualdade, de solidariedade e de democracia, a confian-
ça mútua e a distribuição de riqueza são fundamentais e norteadores 
de todo processo. Nesse tipo, a cooperação é condição necessária para 
o alcance dos objetivos de promoção do desenvolvimento coletivo dos 
associados.

Antes da promulgação da Lei do Cooperativismo no Brasil, em 
1932, já haviam cooperativas de consumo e de crédito no País. Após 
esse período, chamado pelos pesquisadores de pré cooperativo, o Es-
tado encontrou no cooperativismo um caminho para a superação dos 
efeitos da crise de 1929. Assim, deu centralidade ao cooperativismo 
como forma de promover o desenvolvimento das forças produtivas 
agrícolas, orientados pelo modelo agro exportador (VELLOSO, 2011).

Mas o desenvolvimento do cooperativismo no Brasil ocorreu de 
forma desigual com relação aos benefícios gerados entre as classes so-
ciais do campo brasileiro. O cooperativismo praticado até a promulga-
ção da Constituição de 1988 não incorporava a massa de trabalhadores 
rurais (SCHNEIDER, 1981) que atualmente constitui a diversidade do 
que se chama por agricultura familiar. Tratava-se de um cooperativis-
mo muito mais ligado ao perfil capitalista.

O cooperativismo autêntico no Brasil passou a receber estímulo 
mais amplo recentemente após o surgimento das centrais UNISOL 
BRASIL e UNICAFES3 (MARTINS, 2016). Até então, o cooperativismo 
estimulado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) se 

3 A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL BRASIL) e a 
UNICAFES (União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária) surgiram respectivamente em 2000 e 2005. 
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voltava à ratificação e fortalecimento das forças produtivas dominan-
tes, com prejuízo da classe trabalhadora (SILVA, 2006).

Tem se observado que o cooperativismo praticado nas agroindús-
trias cooperativadas da agricultura familiar está relacionado ao coo-
perativismo autêntico. A prática desse cooperativismo no âmbito das 
agroindústrias cooperativas da agricultura familiar é um elemento 
fundamental para que os objetivos sociais perseguidos pela organiza-
ção sejam assegurados perante os imperativos do mercado, e do mes-
mo modo, para que a condição camponesa não seja abandonada ou 
sobreposta pela trajetória da industrialização. 

Ou seja, entende-se que o tipo do cooperativismo praticado nas 
agroindústrias cooperativadas da agricultura familiar é um elemen-
to que interfere na maneira como a agricultura camponesa conduz a 
trajetória industrial. O cooperativismo autêntico tende a garantir no 
âmbito da gestão os princípios do cooperativismo, a garantia dos ob-
jetivos sociais e as práticas que reafirmam a condição camponesa. Já 
o cooperativismo liberal tende a conduzir a trajetória industrial asse-
gurando a eficiência e eficácia perante a competitividade do mercado.

No estudo de caso cujos resultados serão apresentados a seguir 
busca-se perceber o tipo do cooperativismo praticado e como sua 
gestão vai conduzindo a trajetória industrial diante das dinâmicas do 
mercado, pelos objetivos sociais da Cooperativa, pelos princípios do 
cooperativismo e pelos elementos da condição camponesa. 

O caso da COOPERCUC

A COOPERCUC surgiu após um longo processo de formação so-
cial de agricultores familiares no sertão da Bahia, nos municípios de 
Curaçá, Uauá e Canudos. A direção do processo foi dada inicialmente 
por três freiras canadenses da congregação dos Santos Nomes de Jesus 
Maria e José, ligadas à Pastoral Rural e as Comunidades Eclesiais de 
Base (CEB). 

A formação empreendida voltava-se para a promoção da organi-
zação comunitária, à construção de valores comungados por todos 
sobre a vida em comunidade, sobre o bem comum, sobre solidarie-



Agricultura camponesa e agroindustrialização
Matteus Guimarães Martins, Jerônimo Rodrigues de Souza

309

dade, cooperação, etc. (MARTINS, 2016). Após as freiras surgiu uma 
importante instituição, o Instituto Regional da Pequena Propriedade 
Aplicada (IRPAA), que complementou o processo de formação, rea-
firmando esses ensinamentos, mas ainda promovendo a organização 
produtiva dos agricultores envolvidos á luz dos princípios de convi-
vência com o semiárido.

A organização da produção extrativista de frutos nativos da caa-
tinga, em especial do umbu revelou um enorme potencial subapro-
veitado. No formação houve um incentivo para que os agricultores 
explorassem melhor os frutos da caatinga, tanto de suas propriedades 
quanto nas áreas de fundo de pasto4 da comunidade.

A grande quantidade de frutos extraídos na área de fundo de pas-
to e nas propriedades gerou renda e dinamizou a vida das famílias, 
atraindo para os três municípios de abrangência da COOPERCUC 
diversos intermediários que compravam os frutos dos agricultores e 
vendiam para terceiros.

A comercialização com os intermediários ocorreu sob a lógica da 
exploração dos agricultores. Com a organização da produção e a con-
sequente elevação da oferta organizada dos frutos, os intermediários 
negociavam pagando preços abusivos, chegando a pagar R$ 2,00 pela 
saca do umbu no ápice da extração e R$ 10,00 com a queda da oferta 
em função da sazonalidade do produto (MARTINS, 2016). 

Com a exploração advinda dessa relação comercial, os trabalhado-
res perceberam a necessidade de organizar a comercialização. Assim, 
entenderam que o caminho para se inserirem ao mercado e comercia-
lizarem os produtos advindos do extrativismo seria a constituição de 
uma cooperativa. 

Nesse ínterim, 44 sócios fundadores constituíram a COOPERCUC, 
definindo então os seguintes objetivos sociais para a Cooperativa: 1) 
Contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar visando a 

4 Forma coletiva de utilização da terra para fins agropecuários de forma sustentável, 
reconhecida pelo Governo Estadual através da Constituição do Estado da Bahia 
de 1989, através do artigo 178. O acesso às terras é assegurado pela Lei Estadual 
nº 12.910/2013. Somando a área de fundo de pasto das comunidades de atuação da 
COOPERCUC, são 15.179 hectares onde ocorre o extrativismo.
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produção ecológica economicamente viável socialmente justa e soli-
dária; 2) Promover a melhoria da qualidade de vida das famílias bus-
cando uma produção sustentável com foco em resultados que promo-
vam a igualdade de oportunidades para mulheres, homens e jovens; 3) 
Trabalhar a formação de jovens do meio rural oportunizando estágios 
para ampliar o grau de conhecimento e inovação para permanência 
destes na comunidade.

Ao se lançar ao mercado, a COOEPRCUC percebeu de imediato 
a necessidade de empreender no beneficiamento dos frutos, criando 
produtos agroindustrializados, como caminho necessário para se fir-
mar no mercado diante das exigências dos consumidores, da sazona-
lidade dos frutos e da própria competitividade. 

A COOPERCUC seguiu a trajetória da industrialização e montou 
sua primeira agroindústria mediante relações de parcerias estabele-
cida com organismos internacionais e com o governo do Estado da 
Bahia. Assim, construiu 15 Unidades de Beneficiamento de Frutas 
(UBF) nas comunidades – embora atue em 18 comunidades dos 3 
municípios (Uauá, Curaçá e Canudos) – e uma Agroindústria Central 
(UC), na sede do município de Uauá.

O processo de construção das UBFs e da UC contou com o capital 
financeiro das instituições, através do qual a COOPERCUC comprou 
todo material de construção, máquinas e equipamentos, e com re-
cursos humanos dos cooperados sob regime de mutirão executaram 
a obra civil. Além dos recursos humanos, ainda foi de responsabilida-
de da COOPERCUC e das comunidades a disponibilização do terreno 
para as construções das UBFs e da UC.

Atualmente, com 269 cooperados, a COOEPRCUC já está con-
cluindo a sua segunda grande agroindústria. O processo de produção 
da Cooperativa é descentralizado, com envolvimento das famílias coo-
peradas no processo de produção agroindustrial dos frutos no âmbito 
das UBFs. Outra parte do processo produtivo ocorre na UC.

Nas UBFs são produzidas: geleia de maracujá, geleia de umbu, 
umbu em compotas e polpa de umbu para a produção da cerveja ar-
tesanal de umbu, apenas com os frutos advindos do extrativismo das 
áreas de fundo de pasto para garantir o controle da certificação orgâ-
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nica. Na UC são produzidos doce de umbu, doce de maracujá, doce de 
manga, doce de goiaba, geleia de umbu e as misturas entre os doces 
com os frutos advindos do extrativismo no fundo de pasto e também 
das áreas das propriedades dos cooperados que possuem certificação 
orgânica. Nessa dinâmica de produção, são desenvolvidos 15 produ-
tos5. 

Uma primeira observação sobre a relação da competitividade 
com as questões sociais da cooperativa e com o respeito à condição 
camponesa refere-se ao tema da gestão da produção. Mesmo após a 
construção da UC com tamanho para absorver toda produção das 18 
comunidades, a gestão da COOPERCUC manteve a metodologia ini-
cial, reafirmando a importância de manter a produção industrial nas 
comunidades.

A gestão respalda essa escolha no fato de que as UBFs melhoraram 
as experiências de relacionamento e vivência das comunidades, ele-
varam a integração dos membros, geraram empregos, etc. Entendem 
que sua centralização na UC, ainda que promova maior controle da 
qualidade e maior redução de custos, promoveria retrocesso nas co-
munidades e na vida dos cooperados.

Assim, pelo olhar da gestão da Cooperativa, mudar a forma de pro-
dução – dentralizando tudo na UC – significa caminhar em sentido 
contrário aos princípios e valores da COOPERCUC. Poderia garantir 
maior eficiência e eficácia administrativa, colaborando para o bom de-
sempenho da cooperativa no mercado, mas traria grandes prejuízos 
para as comunidades e para a vida dos cooperados, desconsiderando a 
razão pela qual a Cooperativa foi criada.

No aspecto do gerenciamento a COOPERCUC adota a filosofia da 
participação. A gestão mantém o diálogo permanente com os coope-
rados, busca tomar decisão estratégica em assembleia e adota de siste-
mas que facilitam o acesso dos cooperados às informações, a exemplo 
do COOLPNET, Sistema implantado em 2015 que tem a finalidade de 
facilitar a consulta mensal do Conselho Fiscal às contas da Cooperati-

5 Os produtos da COOEPRCUC estão disponíveis em http://www.coopercuc.com.
br/produtos. Além destes produtos do catálogo, a Cooperativa ainda desenvolve a 
Cerveja de Umbu.
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va e garantir facilidade para que qualquer cooperado possa consultar 
as movimentações financeiras da COOPERCUC a qualquer momento.

Do ponto de vista financeiro, a gestão da COOPERCUC revelou 
uma fragilidade que as cooperativas enfrentam no Brasil: o acesso aos 
recursos para financiamento de seus projetos. Essa foi a dificuldade 
identificada diante desta variável da competitividade, que revelou 
também ser um imperativo da gestão, evidenciado durante as entre-
vistas como sendo um grande gargalo.

Segundo a gestão esse obstáculo é objeto de muita preocupação da 
COOPERCUC. Muitas foram as tentativas de adquirir financiamento 
junto às instituições financeiras públicas: Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste e Caixa Econômica, mas nunca obtiveram êxito. Esse fato 
mostra por um lado as fragilidades do sistema financeiro brasileiro 
para fomentar as cooperativas e a ausência de políticas públicas para 
esse fim. Por outro lado, mostra que a necessidade de capital pene-
tra na dinâmica da agricultura camponesa, se apresentando como um 
problema do dia a dia do processo produtivo agroindustrial. 

No tocante a gestão dos recursos financeiros a COOPERCUC busca 
a eficiência e transparência, gozando de total confiança e legitimidade 
perante os cooperados. O Programa COOLPNET, inclusive, foi citado 
espontaneamente como exemplo de transparência por grande parte 
dos cooperados entrevistados.

Ainda sobre esse tema, mesmo destacando a necessidade de dispor 
de mais capital financeiro, a gestão se mostrou avessa à possibilidade 
de captar recursos com elevadas taxas de juros em bancos privados, 
bem como criar mecanismos que promovam sobras para assim cons-
tituir o capital através de ajustes no preço dos produtos que possam 
sacrificar o bem estar dos cooperados.

Para a comercialização a COOPERCUC tem buscado alternativas 
de acesso aos mercados que garantam a sustentabilidade da Coope-
rativa, a autonomia e a renda dos cooperados. O acesso aos merca-
dos institucionais (PAA e PNAE6) garantir uma compra anual já fixada 

6 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE) são dois programas de compras públicas de alimentos que 
a agricultura familiar acessa. Para o PAA, a COOEPRCUC comercializa junto á 
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para uma parte dos produtos elaborados. Desde 2013 a COOPERCUC 
comercializa por ano um valor médio de R$ 200 mil reais junto ao 
PAA.

O acesso a esses mercados institucionais é complementado pela 
comercialização em mercados privados. Os dois mercados garantem a 
ampliação dos circuitos comerciais e a venda de toda oferta que a CO-
OPERCUC produz. Seja como for, o acesso a esses mercados acontece 
como forma de realizar a transformação do produto em dinheiro para 
as famílias, evidenciando um alinhamento com as práticas das agroin-
dústrias da mesma natureza (BERNARDO, 2014). Conforme destaca a 
gestão, a meta da COOPERCUC é comercializar os produtos para ma-
terializar o trabalho dos cooperados em forma de renda para suas fa-
mílias, promovendo a partir dessa meta o crescimento da Cooperativa.

Com relação à diferenciação do produto, percebe-se por parte da 
gestão uma clara utilização dos diferenciais que o portfólio da COO-
PERCUC traz consigo. O umbu é uma fruta genuinamente brasileira, 
do semiárido e a produção acontece a partir dos princípios de convi-
vência com o semiárido, com forte presença da organização comuni-
tária. 

A estratégia de comercialização nos mercados privados explora es-
tes elementos, valorizando ainda mais os produtos. Portanto, esses 
elementos são explorados enquanto vantagens competitivas e são uti-
lizados pela gestão para a comercialização dos produtos desenvolvi-
dos a partir das frutas nativas da caatinga. Ao contrário de prejudicar 
os objetivos sociais e afetar a condição camponesa, a utilização dessa 
estratégia reaproxima os agricultores de suas origens, da valorização 
de seu meio e de suas identidades.

Na COOPERCUC a busca pela qualidade não acontece de forma 
punitiva ou de modo que venha a prejudicar os cooperados para man-
ter o padrão estabelecido. Ocorre de forma inclusiva onde se busca 
trazer o cooperado para o processo de gestão da qualidade. Para tanto, 
a Cooperativa realizou curso de capacitação para os agricultores que 
atuam nas UBs e realiza o monitoramento do processo de extração e 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e para o PAA a comercialização 
é feita junto ás prefeituras municipais. 
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seleção dos frutos, bem como da atividade agroindustrial, dispondo 
em cada comunidade um coordenador de produção.

Sobre o preço dos produtos cabem duas percepções. No mercado 
institucional a COOPERCUC atua como tomadora de preço. Não há 
espaço para barganhar, pois trata-se de valor pré-fixado pela CONAB, 
diferente do mercado privado, onde todo valor unitário acrescido ao 
preço dos produtos é dividido entre todos os cooperados. Nesse senti-
do, a gestão da COOPERCUC repassa para os cooperados o pagamen-
to advindo do preço pago pela extração e pelos produtos beneficiados, 
conforme pactuação prévia, após deduzir apenas os custos.

Assim como no mercado institucional, no mercado privado ob-
serva-se que não há uma negociação de preço da gestão com os co-
operados. Da receita obtida no mercado são deduzidos os custos e o 
restante é pago aos cooperados. Não há a intenção de acumular sobras 
mediante a redução do valor pago pelos frutos advindos do extrativis-
mo, nem pelos produtos beneficiados na UBFs. Ao contrário, confor-
me informaram os cooperados e a própria gestão, há um ajuste anual 
dos preços, sendo estes muito acima dos preços praticados historica-
mente pelos intermediários.

Analisando a gestão a partir dos cooperados, identificou-se que, 
para 95% dos entrevistados, mesmo a cooperativa ingressando em 
mercados privados, os ganhos advindos da ação cooperada só tem au-
mentado. Outros 5% dos entrevistados entendem que os ganhos estão 
estagnados e não houve nenhuma avaliação indicando que os ganhos 
estão reduzindo.

Para 10% dos entrevistados os preços praticados pela Cooperativa 
são ótimos, 85% entende como bom e 5% como razoável. Isso ratifica 
que a ação da gestão ante a variável preço não tem sido penalizadora 
para os cooperados, nem provocado perda de renda para as famílias ao 
longo dos anos.

A visão dos cooperados confirma o relato da gestão da Cooperati-
va. Há uma crescente penetração nos mercados, mas essa penetração, 
em especial junto ao mercado privado, não tem gerado penalizações 
para os cooperados com o abandono por parte da cooperativa dos seus 
objetivos sociais.
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A análise da conduta dos cooperados sugere que a trajetória indus-
trial não representou, até o presente, uma transformação da práxis 
com relação à condição camponesa. Analisou-se os seguintes aspec-
tos: a pluriatividade, a sobrevivência, a gestão sustentável da base dos 
recursos, a coprodução e o fortalecimento dos padrões de cooperação.

Mesmo com o ingresso na trajetória industrial, os cooperados 
mantém a pluriatividade como característica dos seus processos de 
trabalho. A produção extrativista é uma das atividades desenvolvidas 
que, junto à agroindustrialização nas UBFs, a produção artesanal com 
palha e tecido e a diversifi cada produção agropecuária compõem o 
universo de atividades encontradas nas propriedades dos cooperados.

O gráfi co 1 demonstra as atividades agropecuárias mais encontra-
das nos estabelecimentos entrevistados. A diversidade da produção 
agropecuária representa mais do que o caráter pluriativo, uma estra-
tégia de sobrevivência dos agricultores, na medida que reduz a depen-
dência da industrialização.

Gráfi co 1 – Atividades produtivas mais presentes nos estabelecimentos  dos 
Cooperados da COOPERCUC

Fonte: MARTINS, 2016.
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Sobre o aspecto da sobrevivência percebe que os cooperados bus-
cam através da produção e comercialização elevar a renda e a autono-
mia financeira. Ou seja, a estratégia é de sobrevivência no tempo e no 
espaço, produzindo, portanto, para além da subsistência. 

Nesse sentido, além da comercialização realizada pela própria co-
operativa, de forma pactuada com gestão, a produção não absorvida 
pela COOPERCUC é comercializada diretamente pelos cooperados. 
Além disso, comercializam os demais produtos em feiras livres ou para 
intermediários que paguem um preço razoável pela oferta em questão 
e ainda estabelecem entre eles comércio solidário nas próprias comu-
nidades. Tais estratégias garantem a eles outras alternativas para a re-
produção social além do circuito industrial, fortalece a autonomia e se 
apresenta como mais uma fonte de sobrevivência, na medida em que 
eles buscam incremento de renda para além da lógica da subsistência.

Com relação à base de recursos, os cooperados estabelecem uma 
relação de produção sustentável em suas propriedades, muitas delas 
com certificação orgânica, e, principalmente, com os 15.179 hectares 
de área de fundo de pasto de suas comunidades. Mesmo com a possi-
bilidade de intensificar a produção extrativista para garantir o pleno 
emprego da indústria – seja inserindo fertilizantes, desmatando suas 
propriedades para plantar novos umbuzeiros, inserindo pesticidas 
contra pragas, etc. -, obtendo a elevação da renda no curto prazo, os 
cooperados continuam produzindo a partir dos princípios de convi-
vência com o semiárido, através do qual assegura a sustentabilidade 
do processo produtivo.

A convivência com o semiárido praticada pelos cooperados, ad-
vindo principalmente dos processos de formação levados a cabo pelo 
IRPAA, é a base norteadora da coprodução desses agricultores. A ma-
nutenção e exercício dos princípios de convivência com o semiárido 
assegura os dois vieses da coprodução: a produção e a reprodução. 

Por um lado os cooperados utilizam os recursos para a extração dos 
frutos e a consequente produção dos bens agroindustrializados, mas 
também, utilizam os mesmos recursos para garantir a reprodução dos 
mesmos, para assegurar a preservação e reprodução da base de recur-
sos. Ou seja, através da manutenção das práticas de produção guia-
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das pelos princípios da convivência com o semiárido, os cooperados 
garantem o processo de extração e produção, ao mesmo tempo que 
fortalecem a reprodução da base de recursos, em suas propriedades e 
fundamentalmente nas áreas de fundo de pasto.

Com relação aos padrões de cooperação, nenhum dos cooperados 
entrevistados apresentou qualquer descontentamento com a forma 
cooperativada de produzir e comercializar. A cooperação presente na 
COOPERCUC é orientada pelos valores comunitários, pela busca do 
bem comum, pela solidariedade, os quais estão muito próximos dos 
princípios do cooperativismo7. 

Esse ambiente institucional faz com que o cooperativismo pratica-
do na/pela COOPERCUC coloque a Organização muito alinhada com 
o perfil do cooperativismo autêntico, já conceituado anteriormente. A 
prática desse tipo de cooperativismo no âmbito da COOPERCUC co-
labora para eliminar as ações individualistas e comportamentos opor-
tunistas por parte dos cooperados (MARTINS, 2016).

Os últimos resultados apresentados utilizaram a Nova Economia 
Institucional (NEI) para identificar se os cooperados utilizam de con-
dutas coletivas ou individualistas perante a Cooperativa, e ainda per-
ceber se existem ganhos individuais de cooperados advindos de ação 
oportunística em detrimento da ação cooperada, gerando custos aos 
demais associados.

A primeira investigação diz respeito à propensão do cooperado a 
realizar investimento de longo prazo na cooperativa. Segundo a NEI, 
os cooperados não são motivados a realizarem investimento de longo 
prazo, pois a sua riqueza não varia conforme a riqueza da cooperativa, 
gerando um problema de crescimento para a organização (Zylberszta-
jn; 2002). Esse é o problema do Horizonte.

Quando questionados sobre a possibilidade de imobilizarem ca-
pital para um investimento produtivo de longo prazo 75% sinalizou 
positivamente. Os outros 25% indicaram a opção de investimento de 

7 São princípios do cooperativismo 1) adesão livre e voluntária; 2) gestão democrática 
pelos membros; 3) participação econômica dos membros; 4) autonomia e 
independência; 5) educação, formação e informação; 6) intercooperação; e 7) 
interesse pela comunidade (MEINEN, DOMINGUES e DOMINGUES; 2002).
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curto prazo alegando que estão com dificuldade financeira e que um 
retorno de curto prazo seria importante para sanar as dificuldades vi-
vidas naquele momento. 

Mesmo os 25% dos entrevistados que optaram por investimento 
de curto prazo, quando questionados sobre a possibilidade da coope-
rativa abrir uma nova linha de produção, para qual precisaria de uma 
reintegralização de capital, sinalizaram que fariam. Assim, diante de 
uma decisão da cooperativa em investir em um novo produto, 100% 
dos cooperados imobilizariam seus capitais sem maiores restrições.

Um exemplo de investimento refutado que gera o problema do 
Horizonte é o investimento em imagem. Quando questionados sobre 
qual tipo de investimento a cooperativa deveria priorizar, entre inves-
timento de curto prazo e investimento em imagem, 30% optou por 
investimento em imagem, 45% optou por investimento de curto prazo 
e 5% em ambos. 

Apesar de apenas 30% dos entrevistados ter dito que preferiria o 
investimento em imagem, deve-se notar que não houve objeção a fa-
zer investimento de longo prazo, de modo que 55% dos entrevista-
dos não se mostrou avesso ao investimento em imagem, entenden-
do como importante um investimento dessa natureza para o próprio 
crescimento da organização. 

Há um outro problema que as cooperativas enfrentam que é co-
nhecido como custos de influência. Esse problema consiste na disputa 
para ocupar cargos executivos remunerados, disputa dada em função 
da influência dos cooperados e não da capacidade de gestão e de ocu-
pação de tais cargos (Zylbersztajn; 2002).

Ocorre que os cargos de direção são fundamentais para o cresci-
mento da cooperativa, requerendo pessoas capacitadas para exercê
-los. Aí surge o problema, pois alguns cooperados podem chegar até 
esses cargos através da capacidade de influenciar decisões dentro no 
ambiente da cooperativa e não dispor da capacidade requerida para 
cumprir as funções do cargo. Isso gera ineficiência na gestão e por 
consequência desmotivação dos demais cooperados para participar 
das assembleias e demais espaços coletivos e de gestão da organização 
(Zylbersztajn; 2002).
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A origem desse problema está no comportamento oportunista dos 
cooperados. Nesse caso, mesmo na trajetória da industrialização, qual 
coloca os cooperados diretamente ligados à cultura do mercado, e que 
em tese estimularia o comportamento individualista, percebe-se que 
os valores da cooperação e comunitários permanecem mais fortes, de 
modo que os custos de influência não afetam a eficiência da COOPER-
CUC.

Em sentido contrário, o que se observou foi que uma elevada taxa 
de renovação de gestão para gestão, 83% de 2007 para 2010, 50% de 
2010 para 2013, de 67% de 2013 para 2016 e 83% de 2016 para 2019. Essa 
renovação sugere uma inclinação dos cooperados para não utilizar de 
forma repetida os espaços estratégicos de poder da Cooperativa.

Quando na análise da participação dos cooperados nas assem-
bleias, 85% dos entrevistados sinalizaram que participam rigorosa-
mente das assembleias e 15% não participa apenas se houver qualquer 
dificuldade que o impeça. Todos entrevistados entendem que é fun-
damental a participação nas assembleias, reafirmando os princípios 
e valores do cooperativismo e da condição camponesa. Não foi iden-
tificado nenhum tipo de desmotivação por parte dos entrevistados 
para participar da Cooperativa, muito menos em função de custos de 
influência.

Destaca-se ainda sobre as formas de cooperação que, dentre outros 
motivos, a COOPERCUC surgiu para corrigir uma exploração de mer-
cado advinda das relações de comercialização com os intermediários. 
Assim, evidenciando os elementos da condição camponesa, mesmo 
com o desenvolvimento da trajetória da industrialização, a coopera-
ção surge e se reafirma para promover autonomia e melhorar a vida 
dos camponeses cooperados na COOPERCUC.

De forma pontual, cabe destacar perante os objetivos da institui-
ção, que o cooperativismo praticado tem na mulher e na juventude 
grandes protagonistas. Com presença marcante dessas categorias so-
ciais em todas as gestões da COOPERCUC, na eleição 2016 foi eleita 
a primeira mulher para a presidência da Cooperativa. Se por um lado 
esse fato tem muito simbolismo, por outro ele demonstra por mais 
um viés que a COOPERCUC continua compatibilizando a trajetória 
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industrial com seus objetivos sociais, com os princípios do cooperati-
vismo e se reafirmando na condição camponesa.

Considerações finais

Esse estudo se voltou à apresentação dos resultados da análise rea-
lizada sobre uma experiência de industrialização praticada pela agri-
cultura familiar e camponesa no sertão da Bahia. De maneira geral 
identificou-se que a trajetória seguida pela agroindústria analisada 
assume características próprias da agricultura familiar e camponesa, 
guiada por um cooperativismo autêntico.

A experiência analisada, longe de ser singular e isolada, reafirma 
a sobrevivência da agricultura camponesa no processo de produção 
agropecuário. Ao invés de atrasada, mostra-se uma agricultura com 
características próprias, condizentes com o modo camponês de fazer 
agricultura.

Isso é o que caracteriza sua especificidade no tempo e no espaço. 
Ao invés de fadada ao fim, ao desaparecimento, trata-se de uma agri-
cultura que, ao seu modo busca se desenvolver no universo da indus-
trialização, dialogando com o mercado público e privado perseguindo 
renda e autonomia para as famílias e comunidades.

O estudo de caso evidenciou um grupo de agricultores familiares 
fazendo gestão de uma agroindústria com patrimônio ascendente, 
com elevação do capital, com crescimento do número de cooperados, 
com expansão da capacidade produtiva e com estratégia de mercado 
diversificada que garante os espaços para a comercialização da produ-
ção, sem precisar se render à racionalidade econômica para disputar e 
ocupar um grande espaço no mercado privado.

Em geral, a trajetória seguida volta-se ao fortalecimento da vida 
dos cooperados, da agricultura camponesa através dos ganhos advin-
dos da industrialização e do acesso aos mercados que tal trajetória 
assegura. A preservação das características da agricultura camponesa 
e sua manutenção alinhada à condição camponesa colocam a agroin-
dústria a serviço da vida camponesa e não a vida de cada camponês, 
com o seus trabalhos e práticas, a serviço da agroindústria.
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Uma questão que o estudo de caso não nos trouxe respostas foi 
sobre o tamanho da interferência do mercado na forma camponesa de 
fazer agricultura. Percebeu-se que a dimensão fi nanceira de uma in-
dustrialização impõem a sua racionalidade à agricultura camponesa, 
afetando-a sobre o imperativo de adquirir capital de giro e de buscar 
o capital fi nanceiro.

Nesse sentido, o esquema inicial apresentado pela fi gura 1 deve ser 
reconsiderado, assegurando também a representação da infl uência do 
mercado trazida pela trajetória industrial para a agricultura campo-
nesa, colaborando também para a suas transformações, conforme a 
fi gura a seguir.

Figura 2 – Contradição implícita na Agroindústria da Agricultura Familiar 
revisitada

Mercado Condição Camponesa

Competitividade e 
Efi ciência/efi cácia Cooperação

GestãoGestão

Fonte: elaborado pelos autores, 2016.

Esse contexto aponta a necessidade de realização de estudos que 
analisem as variáveis de que infl uenciam as mudanças agricultura 
camponesa através da inserção no mercado. Estudos que considerem 
o tempo de agroindustrialização, o grau de inserção ao mercado, a 
base de formação da agricultura camponesa em questão e da coopera-
tiva, dentre outros fatores que possibilita a incorporação de valores e 
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princípios de mercado na agricultura camponesa afetando seu equilí-
brio natural.

Estudos dessa natureza podem colaborar para conhecimento e 
aprimoramento das formas de produção e gestão, das relações de tra-
balho no meio rural e o desenvolvimento do campo. Ganha reforço 
essa provocação se considerar que a empresa capitalista tradicional 
utiliza de diversos conhecimentos e práticas para que a gestão se vol-
te à obtenção do lucro acima de tudo (BATALHA, 2007; BATALHA, 
2008), e se organiza para garantir a exploração da força de trabalho 
subordinada ao crescimento do capital (BRAVERMAN, 1981). 

Assim, práticas de trabalho e gestão que promovam crescimento 
e melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas, se apresen-
tam como caminhos alternativos que necessitam maior atenção e es-
tímulo, de pesquisa e estudos que possam orientar na formulação e/
ou desenvolvimento de políticas públicas que fomentem tais práticas 
de trabalho e gestão, garantindo a utilização de tais conhecimentos e 
valores.

O conhecimento de experiências dessa natureza permite fortale-
cer a rica diversidade de produção no meio rural, algo fundamental 
para garantir sua continuidade e para negar a lógica homogeneizadora 
que ao invés de compreender o funcionamento da agricultura campo-
nesa tende a negar sua existência e importância. 

Mas, em sentido contrário a isso, o Governo Federal agora fará a ges-
tão da diversidade sob a égide da Medida Provisória nº 726 de 12 de maio 
de 2016. Essa medida extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, responsável por compreender, formular e executar políticas públi-
cas de fomento à agricultura familiar e camponesa. Tal extinção coloca 
a agricultura camponesa apenas como um apêndice da agricultura na-
cional, que estará á reboque das políticas de modernização orientadas 
pelas/para as agriculturas capitalista e empresarial.

Diante do exposto, pode-se entender que se trata de um contexto 
de retrocesso. Da compreensão da diversidade e seu estímulo, corre-se 
o risco de entrar agora na era do estímulo intensificado à homogenei-
zação da forma de pensar e fazer agricultura no Brasil. Sobre isso, cabe 
citar a expressão de Silvia Pérez-Vitória (apud VAN DER PLOEG, 2013, 
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p.33): “personne ne voulait les entendre; on était trop ocupés à se mo-
dernizer” (ninguém queria entender os camponeses; todos estavam 
demasiado ocupados em se modernizar). O Estado brasileiro deu um 
passo grande para assumir o lugar do primeiro sujeito dessa frase e se 
tornar ninguém.
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Do engenho ao quilombo: um estudo acerca do 
processo de ocupação do território quilombola do 

Vale do Iguape, Bahia

Rendel Porto Morais

Introdução

Nas décadas de 60 e 70, o campo brasileiro passou por um acele-
rado processo de expansão da empresa capitalista agropecuária. Um 
processo que deixou como rastro a destruição de milhares de pequenas 
unidades de produção e o aprofundamento das desigualdades geradas 
pela alta concentração de terra. Diversas pesquisas realizadas entre as 
décadas de 80 e 90 sobre o período anterior dão destaque à relevân-
cia da pobreza e da exclusão rural na realidade camponesa. Martine 
(1991), por exemplo, salienta como a modernização do campo, que se 
deu via a valorização da agricultura empresarial e da integração dos 
capitais financeiro, comercial, industrial e agrícola, foi moldada por 
uma estrutura socio-econômica excludente e desigual, na qual pode 
coexistir um aumento da produtividade com altos níveis de pobreza 
absoluta.

A lógica opulenta e conflituosa da expansão capitalista marcou as 
configurações sócio-espaciais do meio rural brasileiro e, como reflexo 
do desenvolvimento da agricultura no Brasil, a história do campesi-
nato. Como modelo socialmente reconhecido, a grande propriedade 
foi estimulada a se modernizar e reproduzir pela política agrícola, 
enquanto o campesinato viu-se impossibilitado de desenvolver suas 
potencialidades como forma específica de produção. Podemos situar, 
então, duas formas distintas de se apropriar e se reproduzir no campo: 
a do capital e a do camponês. Enquanto o capital se apropria da ter-
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ra como uma mercadoria ou espaço físico a ser modificado para sua 
expansão e reprodução, o camponês a compreende como território 
e constrói sobre ele territorialidades, isto é, um “esforço coletivo de 
um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma 
parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-o em seu 
território ou homeland.” (LITTE, 2002). 

As distinções entre as duas formas de compreender o espaço pos-
suem demasiada importância para este artigo, uma vez que o seu ob-
jetivo é narrar a história de ocupação do território quilombola do Vale 
do Iguape a partir da memória dos moradores das comunidades do 
Kaonge e do Engenho da Cruz, buscando evidenciar como o conflito 
entre as duas lógicas de lidar com a terra influenciou na identidade so-
cial das comunidades ao longo do tempo. Entende-se, portanto, uma 
relação entre os fenômenos macroestruturais e microestruturais, na 
qual a organização social camponesa está imersa. 

Desse modo, dividimos o texto em quatro partes além desta in-
trodução: uma breve consideração metodológica; em seguida, uma 
reflexão acerca do desenvolvimento do campesinato e, em especial, 
do campesinato negro no Brasil, a qual nos dará bases para uma ca-
racterização histórica e social das duas comunidades; posteriormen-
te, uma discussão acerca do reconhecimento quilombola, como uma 
alternativa para acessar direitos; e, por fim, uma análise da organiza-
ção social das comunidades, considerando o processo de ocupação do 
seu território em relação com as identidades sociais assumidas pelo 
grupo, como reflexo de uma articulação entre processos intragrupo e 
acontecimentos gerais externos. 

O período histórico envolvido nesta análise compreende o interva-
lo situado entre a década de 60 aos dias atuais. Essa escolha se dá por 
identificarmos dois grandes momentos de inflexão para a organização 
social das comunidades: em primeiro lugar, a chegada da fábrica de 
beneficiamento de dendê Opalma S.A. e toda sua estrutura produti-
va, a qual impactará sobremaneira a lógica do trabalho na região, em 
1968; e em segundo, o seu fechamento no início dos anos 1990 e a bus-
ca dos camponeses por alternativas de sobrevivência, que vão desde a 
migração para os grandes centros urbanos e o esgarçamento do tecido 
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social presente até então, ao diálogo com mediadores capazes de pos-
sibilitá-los acessar direitos, que é o horizonte quilombola. 

Não faz parte do escopo desse texto uma análise acerca da política 
pública de certificação e titulação quilombola, isto é, o seu processo 
ou impactos sociais. Mas uma visão sobre o significado dela para esse 
grupo e como a sua apreensão fornece uma nova perspectiva ao pro-
cesso social e histórico das duas comunidades. 

Mas, antes de adentrarmos ao artigo em si, é importante carac-
terizarmos, ainda que rapidamente, a conjuntura socioeconômica da 
região até a década de 60. Para se compreender os efeitos provocados 
pela chegada da fábrica, é importante lançar luz à realidade da época. 
O Vale do Iguape, localizada na cidade de Cachoeira, no Recôncavo 
Baiano, foi uma área de fundamental importância econômica no perí-
odo colonial. Em 1835, funcionava na região um total de 21 Engenhos. 
Sua força produtiva, evidentemente, estava baseada na mão de obra 
escrava, a qual na época girava em uma média de 123 escravos por en-
genho – o que fornecia aos engenhos status de maiores da Bahia e 
do Brasil. Entretanto, com o declínio da produção pós-1888 a região 
perde seu protagonismo econômico, alguns engenhos começam a fe-
char, e há um intenso fluxo de migrações de pessoas dentro do próprio 
território.

Após a crise do século XIX, fim do Império e início do século XX, 
Garcia (2003) mostra que o espaço físico e o poder social continua-
riam “concentrados pelos detentores de grandes plantações voltadas 
para o cultivo destinado aos mercados internacionais, particularmen-
te à Europa e aos Estados Unidos da América”. Com isso, continua o 
autor, o campesinato desenvolve em áreas periféricas ou marginais à 
grande lavoura. A plantation controla a forma como os trabalhadores 
se apropriam do espaço físico e, por conseguinte, dá o tom à matriz de 
sociabilidade no mundo rural. 

O declínio da importância econômica da região, o fim dos enge-
nhos, a migração pelo território e o estabelecimento de famílias em 
áreas periféricas ou mesmo no entorno dos engenhos formaram as 
primeiras comunidades na região. O conjunto de famílias constituíam 
pequenas unidades de produção articuladas sob a mão de obra fami-
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liar. No Vale do Iguape, tais unidades localizavam-se próximas a vila 
de Santiado do Iguape, um rico centro comercial na época, que per-
mitiu a tais grupos reproduzirem economicamente durante o período, 
com o comércio de produtos agrícolas nas feiras livres. Como salienta 
Almeida (1999), o processo de acamponesamento de grupos paupe-
rizados envolvia tanto a produção para consumo, quanto para venda. 

Na construção da campesinidade para Wortmaan algumas catego-
rias seriam comuns, por exemplo, terra, família, trabalho e liberdade. 
Essa categorias definiriam uma ordem moral presente na lógica cam-
ponesa. Tais categorias estariam associadas a outras categorias antro-
pológicas, quais sejam: reciprocidade, honra, hierarquia. A recipro-
cidade seria a base sobre a qual estariam erguidas as relações sociais 
camponesas. 

A primazia dos valores supõe, portanto, que a lógica camponesa 
não está submetida à um ideal econômico, mas, sobretudo, acerca da 
família. O trabalho da família sobre a terra é o elemento central na 
lógica camponesa. E é a família que detém o primado do trabalho. O 
pai, ao assegurar a existência da propriedade, garante aos filhos, por 
meio da herança, terras para esses possam, também, se reproduzir. 
A lógica camponesa, portanto, não está presumida sobre uma égide 
econômica do lucro ou da acumulação, mas, sobretudo, através da re-
produção familiar. 

A terra, por sua vez, não é vista como objeto do trabalho, mas como 
uma expressão de moralidade e do patrimônio família, sobre a qual se 
faz o trabalho que a constrói enquanto valor. A família, o trabalho, a 
terra constituem a ética camponesa. As famílias, contudo, como visto, 
não se encontram isoladas, mas submersas à uma rede de parentesco, 
de relações de vizinhança e compadrio, fatos que afetam sua composi-
ção e o seu ciclo de desenvolvimento.

Uma outra perspectiva importante já anunciada por Woortman 
(1990) é a não existência de um camponês puro. Ele opta, assim, pelo 
conceito de campesinidade, uma vez que a tentativa de objetivar um 
conceito que reúna as características de determinado sujeito social 
pode falhar, já que esse sujeito encontra-se em movimento e carrega 
consigo contradições e ambiguidades. Os pequenos produtores não 
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são uma tipologia analítica, mas sujeitos históricos, e, por essa na-
tureza, estão em movimento. O homem do campo não é reflexo de 
um modo de ser rígido, mas, essencialmente, flexível, aberto a jogar 
com os impulsos do meio. E essa é uma característica de suma impor-
tância, pois, como veremos no processo histórico das comunidades 
estudadas nesse artigo, a organização do grupo, as práticas laborais e 
a própria identidade social vai sendo mediada e, por isso, modificada, 
conforme a negociação entre o interesse do camponês para uma me-
lhoria de sua condição e as opções existentes no meio. 

Considerações metodológicas

Este estudo é fruto de uma pesquisa de caráter qualitativo reali-
zada entre os anos de 2012 e 2014, junto ao Programa Maricultura Fa-
miliar Solidária – MARSOL. No âmbito do projeto, tínhamos como 
objetivo a construção de mapeamentos biorregionais, uma técnica da 
cartografia social que busca, através de oficinas participativas com o 
grupo de moradores, mapear tanto as característica físicas e geográfi-
cas da região quanto seus aspectos culturais e históricos, incluindo-as 
conjuntamente em um mapa temático. 

Durante a vigência do projeto foram feitas visitas sistemáticas aos 
finais de semana, cerca de 20 visitas, nas quais podemos aplicar além 
de técnicas como a história de grupo e a própria cartografia, entre-
vistas individuais semiestruturadas e o caminhamento pelo território 
das comunidades, passeios nos quais éramos guiados pelos morado-
res locais. Ao longo do caminho conversávamos sobre suas histórias, 
lembranças e perspectivas de futura da comunidade. Unindo as técni-
cas supracitadas, as quais geraram para os objetivos do projeto e, por 
conseguinte, para mim, enquanto pesquisador, uma grande quantida-
de de dados, pudemos empreender uma reflexão acerca da memória 
coletivo do grupo e de seu território.

Por outro lado, foram realizadas, também, pesquisa em documen-
tos históricos junto ao Arquivo Público do Estado da Bahia e em lau-
dos oficiais acerca do pedido de reconhecimento e titulação quilom-
bola das comunidades. 
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O campesinato negro no Brasil

A estrutura social do campesinato brasileiro é entendida como um 
conjunto organizado e interligado de posições sociais, as quais distri-
buem os indivíduos e os grupos em um espaço social, construindo-
se através de princípios que diferem conforme a sociedade e que são 
sempre valorativos. (QUEIROZ, 1973). Por isso, para compreender a 
estrutura social de determinado grupo rural deve-se voltar ao próprio 
sistema de valores deste. 

Nos espaços onde predominaram a pequena propriedade familiar 
surgiram organizações sociais conhecidas como núcleos coloniais, co-
lônias e vilas rurais, ou, ainda, comunidades e bairros rurais. Serão 
esses espaços, como nos mostra Antônio Cândido, os primeiros es-
paços de sociabilidade além do núcleo familiar. Em toda a literatura 
pertinente ao tema encontraremos diversas formas de tratar tais so-
ciabilidades. Candido (1975) evidenciará as relações de vizinhança, os 
mutirões, o sentimento de pertencimento e o compadrio. Seja como 
for, a perspectiva da existência de uma organização associada ao gru-
po sobressai aos interesses individuais.

Além de um modo de se organizar voltado para o grupo, os princi-
pais aspectos que caracterizariam o camponês são: ser um trabalhador 
rural; praticar a policultura; utilizar mão de obra familiar; destinar a 
produção ao próprio sustento da família; poder vender o excedente da 
colheita, deduzindo dela a parte do aluguel da terra, quando não é o 
proprietário (QUEIROZ, 1973). 

Ao observar uma comunidade rural não temos como discordar 
dessas definições clássicas em sentido geral. A realidade do Kaonge e 
do Engenho da Cruz ratificam características já há muito tempo enun-
ciada na literatura do campesinato. No entanto, as definições clássicas 
parecem entender a realidade camponesa como um ambiente hermé-
tico, localizado estrutural e historicamente. Nesse sentido, é válido 
retomar as contribuições de Otávio Velho (2009) que vê a utilização 
de tal conceito como dependente do seu valor explicativo aplicado ao 
caso concreto.

Para o autor a ideia de um camponês intensamente ligado à vida 
comunal, voltado a viver para a sua subsistência, não se aplica a rea-
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lidade prática. Os moradores de comunidades rurais não estão liga-
dos somente à agricultura, mas seguem muitas vezes uma lógica de 
proletarização, isto é, estão inseridos na lógica de uma economia de 
mercado. A venda do excedente e, portanto, a relação com o mercado, 
sempre esteve presente na vida do campesinato, como uma forma de 
busca por alternativa econômica. Da mesma forma, as relações entre 
a cidade e o campo nos impendem de atribuir ao mundo rural uma 
existência desvencilhada de processos mais amplos. 

Nessa perspectiva, Woortman (1990) chama atenção para a não 
existência de um camponês puro. Ele opta, assim, pelo conceito de 
campesinidade, uma vez que a tentativa de objetivar um conceito que 
reúna as características de determinado sujeito social pode falhar, já 
que esse sujeito encontra-se em movimento e carrega consigo contra-
dições e ambiguidades. Os pequenos produtores não são uma tipolo-
gia analítica, mas sujeitos históricos, e, por essa natureza, em movi-
mento. O homem do campo não é reflexo de um modo de ser rígido, 
mas, essencialmente, flexível, aberto a jogar com os impulsos do meio. 
E essa é uma característica de suma importância, pois, como veremos 
no processo histórico das comunidades estudadas nesse artigo, a or-
ganização do grupo, as práticas laborais e a própria identidade social 
vai sendo mediada e, por isso, modificada, conforme a negociação en-
tre o interesse do camponês para uma melhoria de sua condição e as 
opções existentes no meio. 

Essa ideia nos faz pensar a não existência do objeto camponês, mas 
uma qualidade de vida oriunda de uma visão de mundo particular e 
na reprodução cotidiana de seu modo de vida. A existência não se dá 
desse modo isolada, mas está inserida em uma lógica globalizante. 
Será a inserção nessa lógica que marcará, por exemplo, a distinção 
entre um camponês e um trabalhador rural. Velho (2009) elaborou 
um quadro explicativo para alocar as diversas situações rurais do Bra-
sil, no qual ele distribui os moradores do campo desde um máximo 
de “campesinidade” a um máximo de “proletarização”. Nessa lógica, o 
camponês é aquele detentor da posse do meio de produção (a terra) e 
o seu saber-fazer, vivendo isolado e produzindo para sua subsistência, 
enquanto o trabalhador rural detém apenas o saber-fazer, mas não a 
terra, necessitando assalariar-se para ganhar a vida. 
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Essa distinção, embora pertinente para compreender o universo 
camponês, não deve ser considerada uma separação rígida no sentido 
dessas duas categorias constituírem classes distintas com interesses 
distintos, mas sim uma separação de caráter analítico. Um mesmo 
indivíduo, desse modo, pode ser tanto camponês, quanto proletário. 
Sob esse aspecto está constituída a realidade no campo brasileiro. Ve-
lho (2009) vê assim um continuum camponês-proletário. 

No Nordeste, considerando as condições de acesso à terra, segun-
do as demandas da monocultura, há uma lógica de menos terra, mais 
mão de obra, assim, teríamos, conforme o autor, menos camponeses, 
mais proletários. A noção de um homem do campo puro, portanto, 
não é possível, já que esse é modelado por fenômenos macroestrutu-
rais em relação com as realidade específicas. Portanto, compreender a 
dinâmica social geral é essencial para compreender a dinâmica interna 
dos grupos. Se tomássemos como ponto de partida uma ideia de um 
homem do campo puro, estaríamos dizendo que todas as realidades 
camponesas são iguais, mas veremos na caracterização das comuni-
dades do Kaonge e do Engenho da Cruz que, apesar de estarem muito 
próximas geograficamente e manter relações íntimas de vizinhança e 
compadrio, as duas comunidades tem se organizado de maneira nota-
damente distinta nos dias atuais. 

Rapidamente caracterizada a noção de camponês, cabe destacar 
que o campesinato brasileiro, em sua variante étnica, possui, também, 
uma formação marcadamente diversa. Dessa forma, a identidade étni-
ca vem se tornando um elemento importante para a análise de grupos 
sociais do campo, já que a remissão à tais características constituem 
para grupos rurais negros a possibilidade de acessar direitos. 

Os processos de ressemantização das identidades sociais de in-
dígenas e quilombolas destacam a importância dessa variante. Elas 
“renascem” no contexto de promulgação da Constituição Federal de 
1988, reconhecidas pelo Estado brasileiro, somando aos termos “indí-
gena” ou “quilombola” o termo “remanescente”. Durante muito tempo 
a noção de quilombo esteve ligada à ideia de um quilombo histórico, 
caracterizado pela ideia de fuga e de resistência. Um tempo depois 
da promulgação do artigo 68 do ADCT da CF/88, com uma profusão 
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de comunidades rurais se reconhecendo enquanto quilombo, é que 
o Estado brasileiro buscou formas de regulamentá-lo.Mas, até então, 
não havia a emergência ou o conhecimento público da existência de 
quilombos.

A trajetória quilombola não é caracterizada, portanto, através da 
marcação de características étnicas sempre presentes na história do 
grupo. Anteriormente à própria definição de quilombola, como iden-
tidade ou como uma categoria político sociológica, o grupo comparti-
lha aspectos caracteristicamente ligados a um modus vivendi campo-
nês, o qual, como demonstramos no início, possui uma trajetória não 
linear.

No Brasil, a incorporação do tema etnicidade à discussão acadê-
mica ocorreria também nos anos 70 com o livro Identidade, etnia e 
estrutura social, do próprio Roberto Cardoso de Oliveira. Tanto o li-
vro, quanto a temática, se apoiam no clássico escrito de Fredrik Barth, 
Grupos étnicos e suas fronteiras.

Barth categorizou elementos que caracterizam os grupos étni-
cos, elencando aspectos como: se auto-perpetuam, em boa medida, 
biologicamente; compartilha valores culturais; integra um campo de 
comunicação e interação; contar com membros que se identificam a 
si mesmos e são identificados pelos outros como constituindo uma 
categoria não redutível a outras. O autor estabelece assim, que os gru-
pos étnicos se constituem como um tipo organizacional que confere 
pertencimento através de normas e meios empregados para indicar 
afiliação ou exclusão. 

As fronteiras étnicas, em cada caso, são mantidas por um conjunto 
ilimitado de traços culturais. Logo, a persistência da unidade depende 
da persistência dessas diferenças culturais. Assim, os grupos étnicos 
utilizam determinados traços para se distinguirem uns dos outros. 
Oliveira (2006) considera que a peculiaridade a qual recobre a identi-
dade étnica é a situação de contato interétnico. Desse modo, o sistema 
de relações simbólicas é resultado da convivência entre grupos dife-
rentes, o qual ele categoriza como “sistema interétnico”. 

Barth (2011) ainda considera que parte da substância cultural asso-
ciada a um determinado grupo pode variar, ser reconhecida e mudar, 
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independentemente das fronteiras. Desse modo, a fronteira étnica 
não cuida da “manutenção” dos traços culturais, isto é, da emanação 
exterior de características de um determinado grupo. 

[...] os elementos da cultura presente de um grupo étnico não 
surgem do conjunto particular que constituiu a cultura do 
grupo em um período anterior, embora o grupo tenha uma 
existência organizacional contínua, com fronteiras (critérios 
de pertença) que, apesar das modificações, nunca deixaram 
de delimitar uma unidade contínua. (BARTH, 2011). 

No Brasil, dois períodos marcam o estudo sobre o negro, as déca-
das de 50 e 80. Nos anos 50, as pesquisas realizadas tinham enfoque 
nas relações raciais brasileiras, e foram feitas através de um programa 
financiada pela ONU para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO). 
Na década de 80, os estudos foram promovidos pela Universidade de 
São Paulo (USP). (CAPINAM, 2007). 

Desses estudos originaram, em certa medida, teses sobre uma 
forma de mestiçagem harmônica, ligados à ideia de uma democracia 
racial. Intelectuais brasileiros e estrangeiros acreditavam na tese de 
que as relações sociais no Brasil gozavam de certo equilíbrio e que um 
estudo da realidade brasileira poderia revelar modelos a serem aplica-
dos em outras sociedades.

Dos trabalhos desenvolvidos pela USP destacamos o de Baiocchi 
(1983) Negro em condição de vida rural. Este trabalho fora realizado em 
um bairro rural negro em Goiás. A autora, inicialmente, aponta dificul-
dades teórico-metodológicas para compreender a problemática do gru-
po enquanto forma de trabalhadores rurais que são negros, ou negros 
que são trabalhadores rurais. Ela parte para estudar, portanto, a teoria 
do campesinato, enveredando para a análise da sua identidade. Baioc-
chi (1983) conclui que a identidade social e cultural do grupo estudado 
se redefini frente ao branco devido sua ocupação na economia, como 
pequeno produtor e trabalhador (mão de obra). (CAPINAM, 2009). Sua 
identidade étnica era, assim, relegada a segundo plano para poder lidar 
com o branco, pois ele passava a ser o negro diferente. 

Gusmão (1996) considera que o artigo 68 tem ensejado uma sé-
rie de fatos que legitimam os grupos quilombolas como detentores 
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de direitos. Dessa forma, para acessarem a política pública, os grupos 
podem enaltecer caraterísticas étnicas até então pouco valorizadas, 
reviver memórias históricas, atenuar características “desviantes” ou 
mesmo recorrer à invenção de particularidades tradicionais, o que 
Hobsbawn (1984) chamaria de tradições inventadas. 

Por essa via, afastamo-nos da ideia de etnicidade apenas como um 
conjunto de características comuns essenciais a um grupo de pessoas, 
que a diferenciam das outras, para a ideia de um “recurso mobilizável 
na conquista do poder político e dos bens econômicos”. (POUTIGNAT, 
STREIFF-FENART, 2011). A etnicidade, portanto, fornece o idioma que 
favorecerá a solidariedade de grupo em se constituir como coletivida-
de organizada para apreender as garantias do reconhecimento e da re-
distribuição. No caso dos quilombolas, essa coletividade é organizada 
é fruto da coadunação desse idioma (etnicidade) com a uma categoria 
político administrativa (remanescentes de quilombo).

Uma vez que é a auto atribuição a garantia de direitos, os grupos 
quilombolas podem se reinventar. Nesse sentido, a própria memória, 
tão cara à existência do grupo, pode ser remodelada, afinal, como su-
gere Eclea Bosi (2006) “se lembramos, é porque outros, a situação 
presente, nos fazem lembrar”. (BOSI, 2006. Sem grifos no original)

A dimensão da memória é fundamental nessa discussão, pois é 
através do seu “resgate”que o grupo quilombola legitimará seu direi-
to étnico e, sobretudo, o seu direito consuetudinário, ao mostrar sua 
longa estadia no território reivindicado. Halbwachs (2004) considera 
que a memória de grupo, o que ele chama de “memória coletiva”, é 
o que definirá as memórias individuais. Para ele, os quadros coleti-
vos da memória não se resumem em datas, nomes e fórmulas, mas se 
apoiam, sobremaneira, no “passado vivido”, permitindo a constituição 
de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva e natural, 
mas do que o “passado apreendido pela história escrita”.

A memória coletiva é uma construção coletiva de caráter assiste-
mático que influencia e é influenciada pelo grupo. Ela guarda, em seu 
âmbito, tanto a história ocorrida, quanto a percepção (entendimento) 
do grupo sobre os fatos. Halbwachs (2004) ainda considera a memória 
como uma reconstrução (não uma conservação) do passado a partir 



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

338

dos quadros sociais presentes, o que ele chama de “quadro sociais de 
referência”.

No caso das comunidades quilombolas, a representação de ances-
tralidade africana deve está presente na história grupo, já que será por 
essa via que lhes serão garantidos direitos. A afirmação dos traços de 
uma identidade quilombola utiliza, assim, de um retorno à tradição 
para diferenciá-los das demais manifestações de campesinidade. A 
marcação de uma identidade étnica, a qual era relegada a segundo pla-
no como demonstrou Baiochi (1983), fora potencializada pela garantia 
de direitos a ela concedida, sobretudo a partir da CF/88, tratando-se, 
assim, de um fenômeno relativamente novo na realidade camponesa.

O dendê e a prosperidade, a cana e a pobreza: um panorama 
histórico das comunidades do Kaonge e do Engenho da Cruz:

A passagem para a República e o fim da escravidão não significa-
ram de forma alguma a “ruína dos mecanismos para fazer prevalecer a 
autoridade de antigas famílias de senhores de engenho e fazendeiros 
sobre a mão de obra, que se via forçada a continuar a viver nos grandes 
domínios ou em suas periferias”. (GARCIA, 2003).

Foram estabelecidas, pós-abolição, formas de dependência pesso-
al que sustentaram a permanência de antigas práticas. Os homens li-
vres viam-se sem meios materiais de garantir o seu mínimo vital, logo, 
recorriam aos grandes proprietários buscando alternativas por sobre-
vivência. Concedidas, estes passavam a ter com o proprietário uma 
dívida moral e material. O último, por sua vez, conseguia uma mão de 
obra barata que lhe garantia maior margem de lucro. Tanto o Kaonge, 
quanto o Engenho da Cruz, estão situados em terras que pertenciam 
ao Engenho de Açucar da Cruz e estão distantes cerca de 7 km. 

Ao permanecerem nas terras, as comunidades utilizaram de prá-
ticas tradicionais de agricultura, pesca e caça para sobreviverem e da 
parceria, sob o regime de meia, com os proprietários rurais no corte de 
cana. É certo que em tal época não mais se ouvia falar em quilombos 
ou, pela ótica contratistiva à uma identidade socialmente legitimada, 
o termo traduzia um sentido pejorativo. Em uma entrevista, questio-
nando a moradora Dona N. B. (57 anos) sobre o que ela ouvia falar dos 
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quilombos em sua infância, ela me respondeu: “quilombo... era os es-
cravos que se metia na mata... mas ninguém falava disso não... a gente 
tem parente escravo, cê entende?... então podia ser de quilombo… e aí o 
pessoal não gostava disso não”. 

Até meados da década a principal atividade era, de fato, a agricul-
tura e o corte de cana para vender para as usinas que se consolidaram 
após a desagregação dos engenhos. Não era uma vida fácil, a ativida-
de era demasiada desgastante e submissa às oscilações climáticas. Na 
fala dos interlocutores mais velhos fica claro que não se plantava para 
a subsistência apenas, mas as pequenas produções, localizadas nos 
quintais de suas casas, tinham como fim o comércio em Santiago do 
Iguape. Quando a produção era pouca, tiravam dela seu sustento, mas 
o objetivo final era vendê-la na feira-livre. A pesca, por sua vez, não ti-
nha uma preponderância econômica. Dessa forma, entravam em cena 
outras formas de complementar a atividade produtiva, estas, em sua 
maioria, estava ligada à proletarização nas fazendas próximas: roçar o 
terreno; plantar cacau ou dendê; colher cana-de-açucar; bater cerca. 
Tais atividades eram proeminentemente masculinas, sendo que com 
as mulheres ficavam as atividades domésticas e a mariscagem, que 
não era vendida. 

Contudo, essa situação irá sofrer uma forte alteração. Em 1968 foi 
construída a estrada que ligava Santiago do Iguape à estrada de roda-
gem que dava acesso à Santo Amaro. A nova estrada facilitava o deslo-
camento não apenas para a cidade de Santo Amaro, mas também para 
Cachoeira, Maragogipe e Salvador. Até aquele ano o transporte para 
Salvador se dava de barco saindo de Santiago do Iguape. No mesmo 
ano da construção da estrada, o transporte marítimo é desativado em 
Santiago do Iguape. Ele já não cumpria mais sua função: a produção 
do Recôncavo decaiu, a economia perdeu a dinamicidade, o estaleiro 
deixou de produzir. Os centros urbanos (Cachoeira e Santo Amaro), 
em contrapartida, haviam ganhado importância pelo desenvolvimen-
to econômico e urbanização, relegando à Santiago a perda de seu sta-
tus. 

Simultaneamente à retração econômica pela qual passava o Re-
côncavo, foi instalada nas mediações do Engenho da Cruz a agroin-
dústria Óleos de Palma S.A. (Opalma S.A). O objetivo dessa fábri-



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

340

ca era o beneficiamento de dendê para a produção de azeite e outros 
produtos derivados. Os solos de Massapê puderam ver, nessa época, a 
substituição das extensas plantações da cana de açúcar pelas de den-
dê. A fábrica passou a empregar boa parte dos moradores em seu ciclo 
produtivo: plantação, colheita, corte, transporte e beneficiamento do 
dendê. A contratação se dava por carteira assinada e os trabalhadores 
se proletarizaram no ciclo produtivo formal e informalmente.

As oportunidades de emprego atingiam números exorbitan-
tes, cerca de 3.000 empregos de carteira assinada (ARAGAO, 1996). 
Aqueles que não se empregavam formalmente, trabalhavam no las-
tro econômico, colhendo e transportando o dendê por conta própria 
para vendê-los à própria Opalma. Um caso curioso é o de Seu M. H. 
(61 anos), que conseguiu constituir uma “concessionária” de burros 
para transporte do dênde. Ele e seus irmãos iniciou o transporte do 
dendê cada um com um burro. Como a demanda era maior do que 
eles conseguiam suportar, se viram na necessidade de comprar novos 
burros. Com um bom número de burros, o que faltava-lhes agora era 
braços humanos, então, passaram a contratar trabalhadores, cabendo 
aos mentores apenas a gerência. Ele afirmou que pagava todos em dia, 
pois não faltava-lhe trabalho.

Percebemos, assim, a assunção de novas atividades produtivas no 
esteio deixado pela fábrica. Era unânime entre os moradores da co-
munidade do Engenho da Cruz entrevistados que essa foi a melhor 
época da vida deles. Dona N. B. (57 anos, moradora do Engenho da 
Cruz) relata que a maioria dos empregos eram para os homens, mas 
houve também espaço para as mulheres, ocupando, principalmente, 
os serviços administrativos da Opalma S.A. 

Seu Z. P. (72 anos) e seu Z. X. (79 anos), ambos moradores do En-
genho da Cruz, contaram-me que em tal época conseguiram construir 
suas casas de tijolo, as quais anteriormente eram feitas de taipa. O 
emprego na fábrica, pelo que nos fala os moradores, era rentável e, por 
isso, o tempo dedicado aos cultivos em seus quintais diminui. Como 
relato pelo grupo em uma oficina, muitos moradores preferiram di-
minuir suas plantações de hortaliças, verduras ou frutas pelo próprio 
dendê. Seu Z. de X, conta: 
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Pra gente que tinha fío era a mió coisa do mundo, cê sabe? [,,,] a gente 
saia voltava com dinheiro[...] Os homi pagavam certin... nun atrasava 
um dia [...]

[Pesquisador: e as roças?]

A gente mexia... mas tameni comprava... aí plantava uma mandioca, 
fazia farinha pra papada dos menino... 

[Pesquisador: continuava vendendo?]

Tem gente ai que vendia, sabe?... mas eu parei.. o pai d T.L.tinha uma 
vendinha com tudo ali na raposa [referindo-se ao buraco da raposa, 
localidade da comunidade]... ele tamêin parou. 

Seu Z. P. lamentou não ter usado o dinheiro para comprar “uma 
terrinha”. Ele disse ter perdido muito em “farra e bebedeira”. Percebe-
mos uma nova relação com o trabalho na comunidade e um ideal de 
“campesinidade” aproximando-se cada vez mais de um tipo ideal de 
“proletarização”. 

Em meados dos anos 70, porém, com a implantação da Petrobras 
e mais tarde com a instalação do Centro Industrial de Aratu e Polo 
Petroquímico de Camaçari, novas redefinições econômicas ocorreram 
no Recôncavo, as quais, conjugadas às políticas estatais de interven-
ção – sejam planos de desenvolvimento ou os de estabilização – ado-
tadas para economia brasileira deram-lhe nova fisionomia. A Opalma 
mudou de dono, ela saiu das mãos de Euvaldo Luz para as de Jarbas 
Bittencourt (segundo os moradores, dono das terras até hoje). Com a 
substituição no controle da Fábrica, trocou-se, também, a matriz pro-
dutiva. Os dendês sumiram e a cana-de-açucar retornou ainda mais 
forte.

O processo de erradicação do dendê foi todo desenvolvido de ma-
neira muito peculiar. A retirada da cultura dos campos foi iniciada 
pelo interior das plantações, em trabalho noturno, e com o imediato 
plantio da cana nas áreas “limpas”. As partes exteriores continuavam 
com dendê, enquanto no seu centro crescia a cultura da cana. (ARA-
GAO, 1996). Da noite para o dia, como qualificou seu J. C.(94 anos), 
não havia mais dendê. 
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A redefinição da economia brasileira atingiu o Recôncavo:

[...] a acentuada passagem, ao longo das primeiras décadas do 
século XX, do sistema econômico brasileiro desde a fase co-
lonial (primário-exportadora: café, açúcar, cacau, etc.) para 
uma fase mais complexa, apoiada em grande medida numa 
rápida industrialização, voltada para o mercado interno, viria 
projetar um reflexo sobre a economia do Recôncavo, forçan-
do-a à redefinição do quadro de funções originais.. (BAHIA.
SEPLANTEC/CONDER, 1974b apud ARAGAO, 1996).

Nesse período se operou um novo impulso à atividade canaviei-
ra-açucareira, incorporando, agora, mais uma utilização econômica 
desse produto. Trata-se da produção alcooleira, como produto tam-
bém da cana de açúcar e apoiada pelas políticas governamentais do 
PROALCOOL – Programa Nacional do Álcool. (ARAGAO, 1996). Se 
na colonização a plantação da cana de açúcar era forte, ocupando as 
áreas de Massapê, ela retorna ainda mais poderosa sob a égide do capi-
tal, pois ocupará não apenas as áreas tradicionais, mas avançará sobre 
as áreas de tabuleiro.

A produção de cana de açúcar no Recôncavo em 15 anos (1970 a 
1985) saltou de 647.000 t para 1.250.000 t.8 A usina ali implantada pos-
suía um volume de investimento da ordem de US$ 10mi com capaci-
dade de moagem de 5.000t/dia e que operava a uma rendimento de 
65.000 l de álcool/T.C.M.9. Contudo, para desarticulação das ativida-
des produtivas e empregatícias em torno do dendê, a nova industria 
alcooleira optou por uma mão-de-obra migrante, justificando essa 
preferência pela maior produtividade dessa mão de obra. 

Desapareceu junto ao dendê os empregos. A ampliação da lavoura 
da cana de açúcar se deu desarticulando ou erradicando atividades de 
pequeno e grandes portes, desestruturando pequenas aglomerações 
sociais, subempregando e desempregando, alterando o ambiente físi-
co e, sobretudo, modificando o quadro de relações agrária das regiões 
alcançadas. 

8 FONTE: Produção Agrícola Municipal – Fundação IBGE (Para os anos de 1975, 80 
e 85). Apud ARAGÃO, 1996. 

9 Tonelada/ Cana/ Moída
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A comunidade do Engenho da Cruz, na época situada próxima ao 
antigo Engenho, foi removida de local. As casas dos moradores foram 
destruídas, os locais das pequenas produções foram tomadas para o 
plantio da cana e os moradores foram obrigados a se mudarem para 
outro local. Com certa tristeza, Seu Z.X. lembra de quando se viu sain-
do de sua casa de tijolos para voltar a morar em uma casa de taipa.

A erradicação do dendê resultou em um progressivo definhamen-
to da região do Iguape, um consequente esvaziamento populacional 
e um número crescente de pessoas passando a depender apenas da 
pesca artesanal e da agricultura, como é o caso do Kaonge, ou apenas 
da agricultura e trabalhos esporádicos para a fábrica, como é o caso do 
Engenho da Cruz. 

José Graziano da Silva (1980) chamará a atenção para as consequ-
ências que a expansão do capitalismo provoca no campo. Ao aden-
trá-lo, o capital reconfigura elementos provocando transformações, 
inclusive, na própria atividade agropecuária. A produção do campo se 
torna mais intensiva sob o controle do capital:

“[...] o sentido das transformações capitalistas é elevar a pro-
dutividade do trabalho. Isso significa fazer cada pessoas ocu-
pada no setor agrícola produzir mais, o que só se consegue 
aumentando a jornada e o ritmo de trabalho das pessoas, e 
intensificando a produção agropecuária. E para conseguir 
isso o sistema capitalista lança mão dos produtos da sua in-
dústria: adubos, máquinas, defensivos, etc. Ou seja, o desen-
volvimento das relações de produção capitalistas no campo 
se faz ‘industrializando’ a própria agricultura”. 

O desenvolvimento do capitalismo no campo se faz transpondo as 
barreiras, regulando os solos, transformando a paisagem. A expansão 
da grande empresa capitalista na agropecuária brasileira nas décadas 
de sessenta e setenta foi mais acelerado que em períodos anteriores. 
Essa expansão destruiu outras milhares de pequenas unidades de pro-
dução, onde o trabalhador rural obtinha não apenas parte da sua pró-
pria alimentação ou produtos a serem vendidos nas cidades. É essa 
mesma expansão que transformou o colono em boia-fria, que agravou 
os conflitos entre grileiros e posseiros e que concentrou ainda mais a 
propriedade da terra. (SILVA, 1980).
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No Vale do Iguape com a preferência pela mão de obra migrante, 
a solução encontrada por muitos moradores foi, também, migrar. A 
11 entrevistados questionei se alguém de sua família ou se eles pró-
prios haviam saído da comunidade. Sete migraram para as cidades de 
Salvador e região; dos quatro restantes, três ficaram como posseiros 
(dois no Kaonge e um no Eng. da Cruz), um fora indenizado com um 
pequeno pedaço de terra (no Eng. da Cruz). 

O quadro deixado na comunidade fora de verdadeira crise. Pela 
fala dos interlocutores é perceptível a inversão de um quadro de pros-
peridade para um desemprego generalizado. A década de 90 foi de 
total pauperização. Muitos migraram, outros permaneceram sob um 
imenso quadro de vulnerabilidade social. A população de Santiago do 
Iguape, sobretudo, inchou com a chega dos imigrantes, a qual, aliada 
com a desarticulação da agricultura e de outras atividades produtivas, 
fora submetida a um quadro de fome e desnutrição. (ARAGAO, 1996)

Reconhecer-se para ser reconhecido: o horizonte quilombola

A volta da cana-de-açúcar e a opção pela mão de obra migrante 
afetou pungentemente a vida dos moradores. Uma quantidade bem 
pequena, como é o caso de Seu Z. P. ainda conseguiu permanecer em-
pregado. Mas não duraria muito tempo. A nova matriz não deu certo, 
a fábrica fechou a filial do Recôncavo no final da década de 90. Os 
rastros deixados pela chegada e saída do capital foram desastrosos. 

Segundo Aragão (1996) a iniciativa estimulada pelo PROALCO-
OL de expansão da área cultivada da cana de açúcar se deu, em boa 
parte dos estados onde operou, em detrimento de áreas de criação de 
gado, de culturas de subsistência ou de áreas de matas. Na época de 
seu trabalho, Aragão acreditava que a ação progressiva de ocupação 
da cana de açúcar “continuaria acontecendo, tendo em vista a aber-
tura de um novo mercado (produção de plásticos biodegradáveis a 
partir da cana)”. Ela, contudo, errou sua previsão. No fim dos anos 
90, a fábrica fechou e a cana diminuiu em área cultivada. Atualmen-
te, ela permanece nas áreas de tabuleiro, mas deixou o massapé e 
boa parte do Vale do Iguape, onde estabeleceu-se extensas áreas de 
pasto. 
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Aragão (1996) aborda em sua dissertação as comunidades de San-
tiago do Iguape, Opalma, Dendê, Kalembá, Kalolé e Kaonge. É perti-
nente destacar que a comunidade da Opalma é como se conhecia as 
comunidades do Engenho da Cruz, Acutinga e Engenho Novo pela 
proximidade com a fábrica. Produzida em 1996, em nenhum momen-
to a autora aborda a existência de associações consolidadas, seja ela 
de agricultores, pescadores ou quilombolas. De forma contrária, ela 
chama atenção para o fluxo de abandono da comunidade e para a ine-
xistência de formas de organização do grupo.

Tendo como justificativa os problemas econômicos pelo qual pas-
sava a região, A. V., dançarino e presidente da associação quilombola, 
nos diz que fora criada a Associação Quilombola Vale do Iguape. O 
objetivo da associação era enfrentar a situação de vulnerabilidade so-
cial pela qual passavam as comunidades.

É a partir dos anos 2000 e com os novos contornos que a discussão 
acerca do debate quilombola que o termo quilombo passa a fazer 
parte do cotidiano das comunidades. O período de fundação das 
associações coincide com o reavivamento do debate quilombola no 
Brasil desde a promulgação da CF/88.

O início da primeira década do século XXI despojou de muitas 
iniciativas voltadas para o desenvolvimento de comunidades 
quilombolas. Em 2003, por exemplo, além do decreto 4887 (o qual 
regulamenta o art. 68), fora criado o decreto 4886 instituindo a 
política nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tal decreto 
traz expressamente a necessidade de ações para apoiarem o 
etnodesenvolvimento de comunidades quilombolas, como uma ação 
de igualdade racial.

É válido relembrar que desde a promulgação do art. 68, em 1988, 
seria apenas em 1992, devido a necessidade de resolução de conflitos 
fundiários, que a questão ganha visibilidade. Tais conflitos envolviam 
as comunidades negras de Frexal e Rio das Rãs, ambas reivindicando 
a aplicação do artigo junto ao Ministério Público. 

Em 1994, a FCP realizou o seminário “Conceito de Quilombo”, no 
qual o tema tornou matéria em discussão no âmbito acadêmico. Nes-
se seminário Glória Moura classificou remanescentes de quilombos 
como quilombos contemporâneos, definindo-o: 
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Comunidade negra rural habitada por descendentes africa-
nos escravizados, com laços de parentesco. A maioria vive de 
culturas de subsistência, em terra doada, comprada ou secu-
larmente ocupada.Valoriza tradições culturais de antepassa-
dos (religiosas ou não) e recria no presente. Possuem história 
comum, normas de pertencimento explícitas e consciência 
étnica (MOURA, 2004).

Sobre a definição de Moura (2004) ponderaríamos apenas a ideia 
de uma produção para subsistência, pois, como discutido anterior-
mente, o campesinato (e as comunidades quilombolas constituem um 
filamento dessa categoria) não estão apartadas do mercado econômi-
co, se tornando, desse modo, difícil a observação na prática de uma 
produção especificamente para subsistência. Ela corresponde, em 
certa medida, ao mercado a nível local. 

Arruti (2006) nos lembra que o quilombo passou a ser conceitu-
ado cientificamente através de um pedido feito à ABA pela PGR. Tal 
definição se baseou nos preceitos de grupos étnicos defendidos por 
Fredrik Barth e deu ao termo contornos acadêmicos. Mas ele pondera 
a definição do termo apenas por uma ótica de identidade constrasti-
va que fundamenta as relações interétnicas. Para o autor é impossí-
vel discutir quilombo sem retornar à teoria da etnicidade, porém não 
pode ficar preso à ela, para não perder de vista que o termo quilombo 
é uma categoria criada pelo estado, encaixando em um termo gene-
ralizante diversas realidade distintas. Portanto, Arruti (2006) define 
quilombo como uma categoria político-sociológica cuja é objetivada 
pelos agentes sociais (quilombolas e mediadores) como ferramenta de 
disputa política.

O autor ainda nos mostra que o mais interessante do termo qui-
lombo não são os debates que suscitou ou o contexto singular no qual 
foi gerado a constituição de 1988, mas a apropriação que o Movimento 
Social sobe fazer do termo e do artigo 68 para jogar contra o Estado o 
próprio Estado.

A descentralização dessa política e o caminho aberto de acesso aos 
benefícios via direitos étnicos desembocou em uma profusão de auto-
reconhecimento, uma vez que o critério preponderante para se defi-
nir quilombola e assim ser reconhecida pela FCP é a auto atribuição. 
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O aparecimento de diversas comunidades deixou o Estado atônito, o 
qual, apesar das discussões já em voga na década de 90, só tomou me-
didas para regulamentar o processo em 2003.

Em 2004 foi criado o programa Brasil Quilombola, do Governo 
Federal, agrupando ações voltadas às comunidades quilombolas em 
várias áreas: acesso à terra; educação; saúde; saneamento básico; ele-
trificação; geração de renda. As ações junto às comunidades quilom-
bolas visam reverter a situação de vulnerabilidade dessa comunidades, 
historicamente invisibilizadas e excluídas de acesso a seus direitos. 

A principal liderança quilombola da região, A. V., por intermédio 
das atividades culturais que desenvolvia mantinha estreita relação 
com o Movimento Negro e, oportunamente, com as discussões em 
torno do debate quilombola. É pertinente considerar que A. V. está 
imerso, desse modo, em um meio no qual se estabelecem uma rede 
de relações mais abrangentes, característicos do próprio Movimento 
Social Quilombola. 

Scherer-Warren (2005) destaca que o Movimento Quilombola, 
ainda se tratando de um movimento emergente na época, mas que 
expressava uma faceta ativa do Movimento Negro brasileiro, pode ser 
considerado como um movimento social em rede, tendo em vista os 
seus aspectos organizativos e sua ação movimentalista. A autora cha-
ma atenção não só para as organizações locais que se desenvolveram 
em diálogo com organizações mais gerais, mas, também, aos media-
dores em diálogo com a comunidade, ONG’s e associações. A natu-
reza do movimento quilombola e da integração entre diversos atores 
será preponderante na reivindicação e organização social das comu-
nidades do Iguape, sobretudo, as relações que A.V e a comunidade 
do Kaonge, em especial, manterá com projetos universitários ligado à 
Universidade Federal da Bahia. 

Como nos conta A.V. será pelo exemplo de ações desenvolvidas 
com outras comunidades espalhadas pelo Brasil, especialmente apre-
endidas pelas práticas de intercâmbio incentivadas pelo Projeto Pa-
raguaçu e CESOL que o mesmo conhecerá formas “sustentáveis” de 
comunidades quilombolas se organizarem. Em parceria com estes 
projetos que o mesmo incentivará as comunidades do Iguape se re-
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conhecerem quilombola e, através disso, acessar as políticas públicas 
destinadas a grupo.

Anjos e Silva (2006) nos fala que desde os anos 1990, através de 
toda uma rodada de convenções sobre políticas públicas para as co-
munidades quilombolas, vem se intensificando a mobilidade de me-
diadores oriundos das próprias comunidades quilombolas. Essa seria 
uma necessidade, segundo os autores, formulada dentro do próprio 
movimento quilombola, na qual a comunidade fala por si. Contudo, 
esse fato não exclui os caminhos e canais de diálogos e reivindicação 
abertos pelos agentes externos, os quais desenvolvem importante pa-
pel de assessoramento.

Convivendo nessa conjuntura, A.V. aliado aos mediadores, mo-
tivou a fundação, em 9 de setembro de 2003, do Centro de Educa-
ção e Cultura Vale do Iguape – CECVI. A fundação do centro visava a 
constituição de uma instituição com CNPJ reconhecido para propor e 
concorrer projeto de desenvolvimento comunitário, em expansão na 
época, bem como a mobilização para reconhecimento e certificação 
das comunidades da região. 

Junto às universidades, A. V. percorreu as comunidades da redon-
deza incitado a formação de associações e o pedido de reconhecimen-
to junto a FCP. Em um primeiro momento, em 2004, o mesmo conse-
guiu reunir lideranças de outras oito comunidades além do Kaonge: 
Kalembá, Dendê, Kalolé, Engenho da Ponte, Engenho da Praia, Tom-
bo, Imbiara e Engenho Vitória. 

As nove comunidade, reunidas, pediram à FCP seus respectivos re-
conhecimento e, posteriormente, a titulação de um território coletivo 
junto ao INCRA. Na época as comunidades juntas contabilizavam 269 
famílias. No requerimento enviado à fundação Palmares o texto diz: 

“[...] somos descendentes de povos africanos trazidos, na 
condição de mão obra escrava, onde, nos dias atuais, esta-
mos no mesmo espaço físico e território [...]. Moramos em 
casas de taipas e chão batido, sem água encanada e tratada, 
sem energia elétrica, completamente isolados pelo difícil 
acesso das estradas vicinais no período de inverno, e privados 
de direito à terra em dimensão suficiente e necessária para 
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produzir gerando renda satisfatória para uma sobrevivência 
familiar com dignidade. 

O pedido foi protocolado em 21 de Junho de 2004 e fora feito com 
o auxílio do Projeto Paraguaçu vinculado à Faculdade de Educação 
da UFBA, Centro de Estudos e Pesquisa de Ação Social – CEPASC e 
Comissão de Justiça e Paz – CJP. A presença dos mediadores fica ex-
pressa, também, na Ata de Fundação do Centro de Cultura e Vale do 
Iguape – CECVI. Esta associação, como visto, originou, mais tarde, o 
Conselho Quilombola do Vale do Iguape, cujo presidente será (e ainda 
é) o Senhor A.V. 

Como é possível perceber, o pedido de titulação agrária não envol-
ve a comunidade do Engenho da Cruz e outras quatro comunidades 
do Vale do Iguape. Questionei, posteriormente, à A.V., sobre a não 
inclusão das outras cinco comunidades reconhecidas e o mesmo as-
severou que elas constituíam um outro território. Fazendo a mesmo 
pergunta ao presidente da Associação de Moradores do Engenho Cruz 
– Asscruz – a resposta fora um pouco divergente, refletindo dois as-
pectos: o desinteresse dos moradores da comunidade em compreen-
der o que aquilo queria dizer e, um segundo, as divergências políticas 
entre as emergente lideranças quilombolas com o vereador eleito pela 
comunidade do Engenho da Cruz. 

É certo não podermos afirmar que as divergências políticas 
motivaram dois pedidos diferentes, mas, coincidentemente (ou não), 
a comunidade do Engenho da Cruz foi reconhecida em 2007, quando 
o vereador havia perdido as eleições municipais de 2004. Somente 
em um segundo momento, no anos de 2007, que as comunidade 
do Engenho da Cruz, Engenho Novo, Caimbongo e Guaíba serão 
reconhecidas. 

O requerimento de reconhecimento na FCP do Engenho da Cruz 
data de 27 de outubro de 2006. Diferente do requerimento das outras 
nove comunidades, a do Engenho da Cruz só aparece como mediador 
o CECVI. 

Em entrevista com Dona A. (38 anos), do Engenho da Cruz, ela nos 
disse que a solicitação de reconhecimento da comunidade se deu atra-
vés de seu irmão, ligado ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, que, se 
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articulando ao Sr. A.V., convocou uma reunião com os moradores da 
comunidade para fundar a Associação de Moradores do Engenho da 
Cruz. Segundo ela, estiveram presentes na reunião moradores da lo-
calidade Bela Vista, Boa Vista, Campo de Aviação, Buraco da Raposa, 
Alto do Camelo e Acutinga (localidades pertencentes à comunidade 
do Engenho da Cruz, também conhecida como Opalma).

Disse ela que fora explicado na reunião a necessidade de pedir o tí-
tulo de terra para que os moradores pudessem assim cultivar sem pre-
ocupar se o Jarbas Bittencourt (atual dono das terras que pertenciam à 
Opalma) voltaria para expulsá-los, pois este seria desapropriado. Con-
tudo, a localidade do Acutinga não se interessou no pedido de terras, 
pois teve medo que seus moradores fossem também desapropriados. 
Esta comunidade é como se conhece a antiga vila de moradores cons-
truída pela Opalma. Com o fechamento da fábrica, os moradores fo-
ram indenizados, permanecendo com a casa e um pequeno terreno 
de quatro tarefas localizadas ao fundo, constituindo-se, de fato, como 
proprietários de suas moradias. 

As demais localidades são formadas em sua extrema maioria de 
posseiros que ocupam as áreas que pertenciam a Opalma S.A. Nos 
mesmos anos de reconhecimento, as comunidades deram entrada ao 
pedido de titulação agrária do território. São portanto, duas titulações 
para dois territórios limítrofes. 

Organização social

A comunidade do Kaonge é uma pequena comunidade com um 
total de 13 famílias. O centro da comunidade reúne um total de seis 
casas, um terreiro, uma escola, onde também funciona o Ponto de 
Cultura Expressão de Cidadania Quilombola, um restaurante, um bar, 
um pequeno espaço cultural onde estão expostos artesanatos e mapas 
biorregionais da comunidade. O espaço cultural era, anteriormente, 
conhecido como Casa do Doce por vender mel e outros produtos de-
rivados do núcleo de apicultura da comunidade. Outras casas ficam 
mais isoladas, situando-se no caminho que liga a comunidade à ou-
tras (Dendê e Kalolé).Em minha última visita (outubro/2014) estavam 
sendo construídas na comunidade outras cinco casas com recursos do 
“Minha Casa, Minha Vida Rural”. 
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Como visto na rápida contextualização histórica, a comunidade 
do Kaonge, aliado aos projetos universitários, sobretudo, àqueles com 
um viés ligado à Economia Solidária, e aos movimento sociais abraçou 
o projeto de afirmação quilombola, politicamente. Em 2004, a comu-
nidade viveu um intenso conflito com o Senhor Jarbas Bittencourt, 
dono das terras pertencentes à Opalma. O fato asseverou não apenas 
a necessidade da organização, mas, também, a relação da comunidade 
com os seus direitos. Pela intervenção nacional no conflito, o Kaonge 
triunfou e Jarbas cedeu.

Desde então, a comunidade tem investido esforços no desenvol-
vimento de projetos culturais e pelo turismo étnico. Nesse sentido, 
a relação com a terra, a qual era o elemento principal da organização 
social dos dois grupos, perdeu espaço como fator preponderante na 
organização social. 

A comunidade desenvolve, atualmente, projetos em parceira com 
a Petrobras (Cidadania Quilombola), com o Banco Votarantin, com o 
SEBRAE, Bahia Tursa, UFRB e UFBA. Entre as ações desses projetos 
destacam: o desenvolvimento de um Banco Comunitário; produção 
de mel, artesanato, agrícola e ostra; e o turismo étnico de base comu-
nitária. Para poder lidar com as atividades, o trabalho é organizado de 
maneira coletiva, dividindo em núcleos com um responsável. Assim 
sendo, temos a existência de três núcleo: apicultores; ostra; turismo. 
O núcleo de apicultores além de cuidar da produção do mel, zela pelo 
artesanato e pela estufa agrícola (projeto do SEBRAE). 

O núcleo do Turismo desenvolve a principal atividade da comu-
nidade atualmente, o Turismo Étnico de Base comunitária – Rota da 
Liberdade. O funcionamento dessa atividade ocorre da seguinte ma-
neira: um grupo interessando em conhecer a comunidade entre em 
contato com a responsável da comunidade pela promoção da ação (A., 
moradora da comunidade e estudante de jornalismo, em Salvador). 
Organizado os valores, é fretado um ônibus para a comunidade. Che-
gando lá, os visitantes serão guiados pelos moradores pelas ruínas dos 
engenhos e outros pontos importantes para o imaginário do grupo, 
onde um morador da comunidade contará a história da resistência 
quilombola e formação da região. A rota percorre as comunidade do 
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Kaonge, Kalolé, Kalembá, Dendê e Engenho da Ponte e Engenho da 
Praia. 

Percorrido o trajeto pela manhã, o grupo retorna à comunidade do 
Kaonge ao meio dia, onde almoçam. As comidas são típicas: caruru, 
vatapá, moqueca de ostra etc. Após o almoço há contação de histó-
ria, direcionada pela Mãe Espiritual, e, posteriormente, apresentações 
culturais. Durante toda a rota os moradores se vestem caracterizados 
com roupas cujas decorações remetem à cultura africana. 

A indumentária africana e exortação a uma passado étnico está 
presente, também, na principal festa da comunidade: a Festa da Os-
tra. Essa festa ocorre, normalmente, no mês de setembro e marca o 
oferecimento do caruru do vungi. A festa teve no ano de 2014 a sua 7ª 
edição. Diferente dos outros anos, o caruru fora vendido e não dado, 
algo incomum em oferendas. Alguns outros aspectos, da mesma for-
ma, chamavam atenção, como a coexistência de uma crítica a lógica 
de mercado que solapa as comunidades quilombolas com placas de 
patrocínio da TicketMix.

Leite (2000) considera que uma das armadilhas do Turismo Étni-
co é a folclorização da cultura quilombola, em um delineamento de 
novas questões identitárias que da luta por cidadania passa para uma 
versão trágica e festiva. Pelo sucesso dos projetos empreendidos a li-
derança da comunidade do Kaonge se mantém desde a fundação na 
presidência do Conselho Quilombola. Ele gerencia, também, como se 
dará a divisão do trabalho dentro da comunidade e representa o Kaon-
ge e o Conselho nos Fóruns de debate acerca da questão quilombola. 

Outro fator que salta aos olhos ao se conviver com a comunidade é 
um modo organizativo altamente hierarquizado. No topo dessa hierar-
quia está a mãe espiritual. O aval dela é necessário para o empreendi-
mento de qualquer projeto novo. Seu irmão, o presidente da associação, 
ocupa uma segunda posição nessa hierarquia. Em terceiro vem a pro-
fessora da escola e os responsáveis por cada núcleo de produção. Por 
fim, os mais jovens, os quais executam além das atividades culturais, os 
trabalhos braçais necessários, por exemplo, no transporte da ostra.

Excetuando o presidente da Associação, os demais cargos da hie-
rarquia são preenchidos por mulheres. Elas são as responsáveis pelos 
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núcleos e pela orientação das atividades na ausência deste. Os ho-
mens, normalmente, ocupam a base nessa hierarquia. 

Em termos religiosos, a comunidade é de Ubanda. O espaço do ter-
reiro conserva, entretanto, elementos que evidenciam um certo sin-
cretismo religioso com a presença de imagens de santos católicos. O 
imperativo religioso, contudo, está fortemente marcado. Na entrada 
da comunidade os moradores colocaram uma porteira, ela simboliza 
a disputa pela terra e a movimentação dos orixás de seus avós, de seus 
ancestrais. Na cancela está amarrado um pano branco, simbolizando 
o orixá Tempo. 

Em uma caminhada pela comunidade, uma vez, a professora me 
parou à medida que adentrava a mata. Ela disse que eu não poderia 
prosseguir sem que houvesse autorização do orixá. Ela parou, pegou 
em algumas folhas e, posteriormente, pediu para prosseguir, pois ela 
havia pedido a autorização. Nesse dia visitamos dois lugares onde se 
oferecem os rituais: uma grande gameleira e o braço do velho.

No Engenho da Cruz, por sua vez, a relação com a terra ainda se 
mantém como o principal elemento da organização social do grupo. 
Pertencem à comunidade 69 famílias, distribuídas ao longo do seu 
território. As casas não se concentram em apenas uma local, mas elas 
formam diversas localidades, as quais possuem etnôminos específicos, 
são elas: Campo de Aviação; Bela Vista; Boa Vista; Buraco da Raposa; 
Alto do Camelo; Cruz; Alto do Acutinguinha; Zizi; Roncaria; Sabão.

As várias localidades reúnem, normalmente, membros de uma 
mesma família. Excetuando a comunidade da Bela Vista, onde os mo-
radores são pequenos proprietários, as demais estão nos limites das 
terras pertencentes à Opalma S.A. São, dessa forma, em sua maioria 
posseiros.

A localidade da Bela Vista é única que possui estrada calçada e 
onde está localizada a Escola, a Igreja, o Clube, a Unidade de Saúde da 
Família – USF e a Casa de Farinha. Não é por acaso que esta localidade 
reúne boa parte da família do antigo vereador da comunidade e duas 
das principais lideranças atuais, sua mulher e seu irmão. A mulher 
não mora na comunidade. Ela é funcionária de um órgão estatal. O 
seu irmão, a figura mais popular da comunidade, é aposentado pela 
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Petrobras. Ele é um dos poucos que possui facilidade com a leitura e 
escrita, por esse motivo, é responsável pela elaboração da ata nas reu-
nião da Associação.

Nas demais localidades a realidade é outra. As famílias são nume-
rosas. Na casa de Seu Z.P. e Z. X., ambos moradores do Campo de 
Aviação, as casas abrigam 8 e 9 moradores, respectivamente. A renda 
provém, sobretudo, da agricultura, da aposentadoria e dos recursos 
do Bolsa-Família.

A atividade econômica predominante é a agricultura, a qual serve à 
alimentação e para a venda nas feiras livres de Cachoeira, Santo Ama-
ro e Santiago do Iguape. Eles plantam: milho, amendoim, mandioca, 
cana-de-açucar, melancia, abóbora, laranja, hortaliças e verduras va-
riadas.A criação de animais de pequeno porte, como galinhas e por-
cos são comuns. Poucas pessoas criam gados, pois o acesso ao pasto 
é dificultado. O presidente da associação, contudo, possui um bom 
número de cabeças de gado, uma vez que o seu trabalho atualmente é 
na venda e compra desses produtos.

Nos aspectos religiosos, essa comunidade possui uma igreja católi-
ca e duas igrejas evangélicas (uma batista, outra universal). O terreiro 
de candomblé que havia não funciona mais. Todas as igrejas estão lo-
calizadas na Bela Vista, mas recebem moradores de toda a comunida-
de. Nas oficinas de grupo, a qual contou com os moradores católicos, 
era comum piadinha com os moradores evangélicos.

Assim como uma oposição entre evangélicos e católicos, é per-
ceptível, também, uma certa oposição entre idosos e jovens. Na fala 
dos idosos é sempre presente uma certa descrença com a juventude, 
dizendo que estes não se preocupam mais com a comunidade e só 
querem saber de bebedeiras e farras. Os jovens, por sua vez, mostram 
certo descrédito com a comunidade. Atualmente, boa parte dos jo-
vens moram em Salvador ou nas cidades de Cachoeira e Santo Amaro. 
Nas famílias dos entrevistados sempre existia um ou mais jovens que 
haviam deixado a comunidade.

Em relação ao uso do termo quilombo, diferente do Kaonge, esse é 
um tema controverso na comunidade. Excetuando os moradores que 
frequentam a associação, os demais moradores dificilmente sabiam 
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responder quando questionados. Era comum um certo desconheci-
mento e, quando falavam mais ou menos sobre o termo, remetiam 
sempre à ideia de ter terra. 

Em entrevista com seu Z. P., frequentemente presente nas reuniões 
da associação, ele me disse: Meus avós, meu pai... eu tamein... somos 
todos negros... se casar com um branco, é sarara, mas mesmo assim 
é negro. E isso é porque tinha muito escravos nesses engenho daí... 
então, nos somos quilombolas por causa disso. Contudo, em outra en-
trevista com Seu J. C., ele relatou: um sei de quilombo. O pessoal do 
massapê [referindo-se ao Kaonge] diz que é... mas não sei se nós é, não

Expresso nessas duas entrevistas as discordância ganha maiores 
proporções. Alguns moradores, inclusive, compreendem um certo 
tom pejorativo na expressão quilombo, buscando se afastar de tal de-
nominação. As confusões ficam ainda maiores quando questionado 
sobre a compreensão acerca da titulação de terras. Nas entrevistas fei-
tas com os moradores do Engenho da Cruz, inclusive com o presiden-
te da associação, nenhum soube falar como se desvelava o processo e 
titulação de terras. Eles sabiam que poderiam ter acesso a terra, mas 
possuíam uma ideia muito vaga acerca dos desdobramentos dessa po-
lítica. 

O presidente da AssCruz, pequeno proprietário, é, inclusive, um 
dos principais intermediadores de venda de propriedades rurais no 
território a qual a comunidade pede a titulação. Em entrevista, ques-
tionei se ele compreendia a necessidade de desapropriar, ele me res-
pondeu: eu acho assim... quem paga ao incra diretin, tem sua terrinha 
pra plantar, criar suas cabeças... não tem porque sair, não... o proble-
ma é que tem gente que não tem terra... fica aí na terra dos homi... 
então, ele tem que ter a terra também.

Quando se reconhece uma comunidade, essa passa a ter direito 
aos benefícios concedidos pelo Estado para esse grupo. O programa 
Brasil Quilombola (PBQ), por exemplo, criado em 2004, expressa as 
políticas de acesso a crédito, como o Bolsa Verde, e de inclusão socio
-produtiva. Mas não é desvelado à comunidade tudo o que envolve o 
processo, é por isso que algumas comunidade, como sugere Marques 
e Gomes (2012), capitulam do processo, seja porque perderão terras 
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individuais em benefício da coletividade, seja porque os conflitos fun-
diários se tornam insuportáveis.

Comparado ao Kaonge, o Engenho da Cruz está passos atrás no 
que tange a apropriação da política pública. Existe no INCRA o pedido 
de titulação do território quilombola (o qual não consegui o acesso), 
mas de todos os interlocutores os quais entrevistei nenhum soube di-
zer qual área estava sendo efetivamente solicitada. 

O Kaonge, por outro lado, representado por suas lideranças, com-
preende o processo como algo desgastante no qual devem se manter 
ávidos para conseguir. Enaltecer as características étnicas, como nos 
fala Gusmão (2012), pode ser um elemento dessa resistência. 

Um fato curioso é que mesmo possuindo mais recursos econômi-
cos do que a comunidade do Engenho da Cruz, a casa de farinha do 
Kaonge é ainda construída de taipa e o modo de preparo da farinha é 
braçal. No Engenho da Cruz, entretanto, a casa é mecanizada. Haven-
do a necessidade de farinha, o morador Kaonge solicita a outra comu-
nidade o empréstimo da casa. A manunteção da casa de taipa, por sua 
vez, serve de visitação ao turismo étnico.

Retomando Arruti (2006), em especial, o processo de territoriali-
zação, isto é, acerca do modo de reorganização social, política, ecoló-
gica e cultural do grupo, a objetivação jurídico administrativa de uma 
coletividade traz um conjunto de efeitos no que tange a sua formação 
identitária, quanto nas formas de organização interna. Podemos per-
ceber, assim, uma total reorganização na comunidade do Kaonge e 
um processo conflituoso em fase de desenvolvimento no Engenho da 
Cruz. Embora significando a mesma coisa para o Estado, obscurecidas 
sob a sombra do termo remanescente de quilombos, as comunidade, 
que possuem um mesmo processo histórico de formação, se tornaram 
com a objetivação da categoria eminentemente distintas.

A proposta de Arruti (2006) é compreender a perspectiva qui-
lombola através de um viés relacional, em detrimento de uma ótica 
substancialista. Ele nos mostra que o processo de etnogênese não são 
etapas fixas na constituição de comunidades quilombolas, pelo con-
trário, essas dimensões sofrem influência do contexto, sendo redefini-
das pelos conflitos e sociais e disputas políticas que envolvem tanto a 
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identidade, quando a relação estabelecida com os mediadores vin-
culados às demandas das comunidades.

As distinções entre o Kaonge e o Engenho da Cruz saltam aos olhos 
de qualquer observador e se apresentam de maneira mais clara ao dia-
logarmos com os moradores. Certamente, a apropriação da política de 
reconhecimento quilombola foi um momento importante de inflexão 
nas duas comunidades, e a foram tomadas como uma via importante 
para disputar direitos e melhoria nas condições de vida. Essa perspec-
tiva, contudo, significou um afastamento das duas comunidades em 
seu modo de organizar e salienta como duas realidades aparentemen-
te semelhando, com um mesmo processo histórico de formação, pode 
se apropriar e, consequentemente, se modificar através da política pú-
blica quilombola. 

O desenvolvimento do capitalismo no campo trouxe diversos im-
pactos para a região do Vale do Iguape. As populações camponesas, 
abertas ao fluxos de mudanças, demonstrar, ao longo do processo 
histórico, estratégias utilizadas como forma de obter melhores condi-
ções de sobrevivência. A categoria de camponês, se não estiver aber-
ta à incorporar o caráter mutável da relações do campo e os aspectos 
macroestruturais na vida objetiva do homem do campo, pouco pode 
fornecer. Portanto, aliar a dimensão histórica e sua predisposição à 
organizar e se reoganizar conforme os impulsos do meio como consti-
tuidora do modus vivendi camponês é fundamental.
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A trajetória do movimento cooperativista: da vertente 
de controle estatal para instrumento de promoção de 

desenvolvimento territorial

Tatiana Ribeiro Velloso

Introdução

Na história das cooperativas em suas várias modalidades e com 
distintas inspirações ideológicas, desde a Inglaterra da Revolução In-
dustrial, integraram o leque de iniciativas em duas dinâmicas espe-
cíficas e interligadas da classe operária: por um lado, a sobrevivência 
imediata, a garantia de trabalho e a defesa da própria dignidade; por 
outro, a busca de uma nova convivência humana, assentada nos ideais 
socialistas e democráticos da igualdade, da participação comunitária 
e da liberdade.

Na experiência brasileira o cooperativismo não seguiu como um 
movimento uniforme, conforme proposições iniciais do nascimento 
deste movimento1, com distinções no espaço geográfico através das 
regiões e do tempo, a partir dos modelos de desenvolvimento adota-
dos historicamente no Brasil.

1 Na literatura sobre a origem do marco do Cooperativismo Moderno há indicação 
da experiência Sociedade dos Pioneiros de Rochdale, em 1844, na Inglaterra, a 
partir da organização de 28 tecelões, como reação as mazelas submetidas aos tra-
balhadores devido as condições de trabalho nas fábricas na Revolução Industrial. 
As preocupações destes trabalhadores foram mais realistas que idealistas com a 
organização de uma cooperativa de consumo e que constituíram o Estatuto da 
Sociedade através dos Fundamentos da Doutrina Cooperativista, com os seguin-
tes objetivos: formação de um capital para a emancipação econômica do prole-
tariado; construção de casas; educação e luta contra o alcoolismo; e cooperação 
integral.
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Este trabalho pretende analisar a trajetória do cooperativismo no 
Brasil, com a compreensão sobre as distinções regionais da sua trajetó-
ria e que se ensejam novas lutas e disputas de poder na visão tanto re-
gionalista como a partir da visão sobre o modelo de desenvolvimento. 
Entre essas lutas está a superação da visão liberal do cooperativismo 
como instrumento de controle social do Estado, construída historica-
mente principalmente da região Nordeste, para a visão emancipatória 
do cooperativismo como instrumento de promoção de desenvolvi-
mento territorial. Esta promoção está na propagação de elementos es-
senciais como a confiança mútua, a cooperação, a participação social, 
a formação de redes e o ambiente de democracia de transformação 
social e de distribuição de riquezas.

Histórico do movimento cooperativista no Brasil: uma leitura a 
partir dos modelos de desenvolvimento

É importante considerar que a experiência do cooperativismo no 
Brasil se deu após a Constituição de 1891, legislação que assegurou a 
liberdade da associação, antes inexistente. As primeiras experiências 
brasileiras, sob forma de cooperativas de consumo, localizaram-se 
em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Em 1902, 
surgiu o movimento no Rio Grande do Sul com a fundação de uma 
cooperativa de crédito sob inspiração do jesuíta Theodoro Amstadt, 
na zona rural (PINHO, 1996).

Esse período prevalecia no Brasil o modelo de desenvolvimento 
agroexportador, marcado pela exportação, como variável exógena, ge-
radora de importante parcela da renda nacional, no modelo de mono-
cultura em grandes parcelas de terra, que contribuiu para a conforma-
ção da estrutura agrária brasileira. Esse movimento explica o processo 
de colonização no Brasil e as formas de apropriação do território e o 
surgimento das desigualdades fundiárias: um segmento em que a ter-
ra e o capital se articulam como as mesmas coisas no modo de produ-
ção capitalista; e outro segmento formado por camponeses em que a 
produção familiar “jamais poderia constituir um modo de produção”, 
pois ela se determina como produção familiar autônoma, enquanto 
modo de vida (MARTINS, 1995, p. 173).
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O modelo agroexportador acentuou o caráter de dependência do 
país e traz a origem das desigualdades sociais e econômicas em que 
a maior parte da população ficou à margem da economia monetária. 
Quando se analisa o movimento cooperativista neste momento, al-
guns autores consideram como pré-cooperativo, e que o florescimen-
to da prática cooperativa no Brasil tem como marco a partir de 1932, 
motivado por dois fatores: primeiro, o estímulo do poder público cen-
tral identificando o cooperativismo como um instrumento de rees-
truturação das atividades agrícolas, principalmente depois da crise de 
1929, sob a ótica agroexportadora; e segundo, a promulgação da lei 
básica do cooperativismo brasileiro, em 1932, passando a definir me-
lhor as especificidades daquele movimento diante de outras formas de 
associação (PINHO, 1996). 

O Brasil passa, nesse momento, para o modelo de desenvolvimento 
de substituição de importações. É considerado como “ruptura” do mo-
delo tradicional, modificando-se a estrutura produtiva interna do setor 
industrial e das atividades afins. Essa transformação, entretanto, não 
muda a lógica do setor primário e das atividades tradicionais de expor-
tação e nem a sua estrutura agrária2, procurando-se industrializar-se 
aceleradamente, o que contribuiu decisivamente para as desigualdades 
regionais e o desequilíbrio externo, polarizando a relação com o Cen-
tro-Sul: primeiro, porque setorialmente resulta da prioridade ao setor 
secundário, e o setor primário (agricultura) permanece com a sua estru-
tura inalterada; segundo, regionalmente ocorreu política de incentivo 
de industrialização apenas no Centro-Sul; e por último, socialmente se 
concentra a renda em pequena parte da população.

Este modelo de desenvolvimento de substituição de importação 
surgiu na necessidade de abastecimento dos centros urbanos e afeta-

2 A origem das desigualdades agrárias no Brasil se dá pela Lei de Terras, em 1850, 
que visou formalizar as posses das terras, no período do fim do tráfico de escravos. 
Se todos os trabalhadores do campo (ex-escravos, brancos que não tinham pro-
priedade, pequenos agricultores) tivessem condições de comprar e regularizar a 
posse da terra não haveria mão de obra para substituir o sistema escravista. Após 
a abolição, o Brasil oferece incentivos à imigração e existe o movimento de pobres 
e ex-escravos expulsos do campo para as cidades para o trabalho em subempregos, 
com início da criação de bolsões de pobreza nas cidades.
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ram a estrutura agrária brasileira por que não promoveu ruptura do 
modelo agroexportador, mas estabeleceu um acordo entre a burgue-
sia industrial urbana e os latifundiários rurais (SERRA, 2003). Este 
acordo estabelecido demonstra o antagonismo das forças econômicas 
em expansão que perpetuou a histórica condição de estrutura agrária 
concentrada.

O modelo de substituição de importações nasceu a partir da teoria 
da modernização ligada aos pressupostos da teoria da industrializa-
ção, a partir da CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina. 
Essa comissão tinha o objetivo de compreender as razões de atrasos 
dos países da América Latina, buscando formas de superação dessas 
limitações, nas décadas de 1950 e 1960. Foi recorrente que o mercado 
era a possibilidade de reduzir as desigualdades entre os países. Lenzi 
(2000, p. 48) aborda que

nem todos concordassem com a natureza do subdesenvolvi-
mento brasileiro diagnosticado pela CEPAL, a maioria aca-
bou concordando que uma política deliberada de industria-
lização seria o melhor remédio e o Estado e o empresariado 
industrial, seu curador.

Aparece a industrialização e a intervenção estatal como potencial 
para o novo projeto modernizador. Nesse contexto, ocorreu a presen-
ça da cultura cafeeira de caráter oligopolista e o financiamento estatal 
da infraestrutura necessária para a instalação das indústrias no Brasil. 
Furtado (1974, p.102) comenta que no Brasil a expansão industrial foi 
subsidiada pelo Estado com uma política de endividamento externo. 
A expansão industrial se desenvolveu a partir da interação “das indús-
trias locais com os sistemas industriais dominantes, dos quais emerge 
o fluxo de nova tecnologia”.

A implantação das cooperativas, portanto, seguiram a orientação 
com movimentos distintos: regionalmente, prevalecendo às coope-
rativas agropecuárias na região Nordeste com forte controle estatal 
regida por uma elite agrária; e na região centro-sul surgiam, por outro 
lado, outras experiências trazidas pelas colônias europeias, como as 
cooperativas de crédito e de consumo, ao lado das cooperativas agro-
pecuárias com controle estatal do Estado brasileiro. 
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As primeiras experiências de cooperativas foram concentradas 
nas tipologias de crédito e de consumo, mas por conta da realidade 
brasileira houve uma concentração das cooperativas agropecuárias, 
como pode ser evidenciada a partir do Gráfi co 1. O Gráfi co 1 demons-
tra a evolução das cooperativas no Brasil no período da década de 1940 
a 1990, a partir das suas tipologias e a história de implantação, com 
predominância do ramo agropecuário até a década de 1960.

Gráfi co 1 – Evolução das cooperativas no Brasil, por ramo de atuação e em 
percentual entre a década de 1940 e 1990.

Fonte: OCB (2001), citado por Silva et al (2003).

Silva et al (2003) considera que as cooperativas agropecuárias 
constituiu-se como principal representante do movimento cooperati-
vista brasileiro, tendo em vista que a própria estrutura econômica do 
país era eminentemente agrícola. Com o processo de modernização, 
a partir da década de 1960, observa-se que outros setores emergiram 
como as cooperativas de crédito e o de saúde, e a partir da década de 
1990, com as cooperativas de trabalho que foram legalizadas a partir 
de um dispositivo legal3.

3 Lei nº 8.949, de 9 de dezembro de 1994, que acrescenta parágrafo ao art. 442 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para declarar a inexistência de vínculo 
empregatício entre as cooperativas e seus associados. Em 2012, foi instituída a Lei 
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Pinho (1996) caracteriza o período de 1964 a 1970 como de forte 
“centralismo estatal”. É nesse período que o Brasil passa pela ditadu-
ra militar, com a evolução legislativa, destacando-se a lei n. 4.380 de 
1964, dispondo das cooperativas habitacionais; a lei n. 4.504 de 1964, 
instituindo a Cooperativa Integral de Reforma Agrária (CIRA) que seu 
funcionamento foi regulamentado pelo decreto n. 58.197 de 1965 e a lei 
n. 4.595 de 1964, sobre as cooperativas de crédito (POLÔNIO, 2000). 

Na década de 1960, os objetivos da política econômica foram de 
implantação de instrumentos orientados para a concentração de ren-
da, especialmente as políticas de crédito e de incentivos fiscais, com 
um distanciamento nos níveis de consumo da massa da população e as 
cooperativas de crédito seguiam essa trajetória. Furtado (1974, p. 109) 
afirma que neste período a característica mais significativa “é a sua 
tendência estrutural para excluir a massa da população dos benefícios 
da acumulação e do progresso técnico”, estimulando o seu caráter an-
tissocial.

Nessa perspectiva, Rech (2000, p.20) afirma que a legislação das 
décadas de 1960 e 1970 consolidou o modelo conservador, “por inte-
resse das elites do poder preocupadas com a possibilidade dos pobres 
se organizarem” de modo a não questionar o poder central autoritário, 
e muito menos mudar a ordem estrutural de concentração de renda. 
Esse caráter influenciou diretamente as estruturas das cooperativas da 
época, principalmente na constituição de cooperativas agropecuárias 
do modelo de integração produtiva, como orientação para a promo-
ção da modernização conservadora.

Palmeira (1989) comenta que a ocorrência de uma modernização 
denominada conservadora proporcionou a ocorrência do aumento da 
produtividade tanto para o mercado interno como externo, mas que, 
entretanto, por exemplo, não alterou a estrutura agrária brasileira. Essa 
modernização propiciou as disparidades e a concentração de renda, a 
ocorrência massiva do êxodo rural e degradou a qualidade de vida da 
população trabalhadora rural. Segundo Bursztyn (1984, p. 149),

nº 12.690, de 19 de julho de 2012, dispõe sobre a organização e o funcionamento 
das cooperativas de trabalho e institui o Programa Nacional de Fomento às Coo-
perativas de Trabalho.
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a modernização é conservadora a fim de poder não apenas 
satisfazer a necessidade de mudanças, mas também de evitar 
transformações brutais, ou seja, uma alteração do equilíbrio 
de forças políticas.

O período da modernização conservadora provocou a inversão da 
população do meio urbano e rural, em que a população rural passou 
de 70% para 30% no contexto brasileiro. Esse êxodo propiciou a for-
mação do chamado exército de reserva formado por trabalhadores do 
campo, principalmente da região Nordeste, expropriados dos seus 
meios de produção e das condições de permanência no meio rural. 
Palmeira (1989, p. 91) chama atenção no fato de que a expropriação 
não implica em proletarização, mas “ela pode viabilizar a formação de 
um proletariado, mas, por si só, não o produz”. Ou seja, mesmo com o 
fenômeno do êxodo rural, houve o aumento de pequenos agricultores 
familiares, 

por paradoxal que possa parecer, que o acesso à propriedade 
de uma parcela de terra pode ser, muitas vezes, não a prelimi-
nar da expropriação, como no caso anterior, mas a expressão 
dela própria, ao implicar na liquidação da possibilidade de 
acesso do novo proprietário à mata, à lenha, à água, a pastos 
de utilização coletiva.

O principal instrumento da modernização conservadora promo-
vida pelo Estado brasileiro foi o crédito subsidiado. Palmeira (1989) 
afirma que o número de crédito foi grande para uma pequena parcela 
de grandes tomadores. Outro instrumento foi a terra pública para fins 
de colonização, bem como de grandes obras hídricas que excluiu as 
populações rurais, com a construção de grandes hidrelétricas e de pe-
rímetros irrigados empresariais.

Essa modernização beneficiou, diretamente, os latifundiários 
tradicionais, com atração de capital para o campo com o advento da 
tecnologia. Foram constituídos, entretanto, novos mediadores com o 
Estado centralizado, com a máquina administrativa, como as coope-
rativas agropecuárias. Assim,

o trabalhador rural tornou-se objeto de políticas, o que até 
então era impensável, criando-se condições para o esvazia-
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mento das funções de mediação entre camponeses e Estado, 
até então exercida pelos grandes proprietários ou por suas 
organizações (PALMEIRA, 1989, p.101).

Palmeira (1989, p. 101) ainda afirma que a 

oposição entre latifundiários e camponeses ou assalariados 
rurais nas formulações reformistas das décadas de 1960 e 1970 
acabou alargando o âmbito da questão agrária, ou melhor, 
criando condições para que no jogo entre a referência legal e 
a atuação do Estado, de um lado, e os interesses conflitantes 
de grandes proprietários e trabalhadores, de outro, questões 
como a das terras públicas e sua destinação, a da colonização, 
a do crédito e da relação entre camponeses devedores e ban-
cos credores, a do cooperativismo(grifo nosso), a das obras 
públicas em área rural, problemas como secas e enchentes, 
entre outros, se incorporaram à concepção de questão agrária 
dos camponeses e, num certo sentido, também dos grandes 
proprietários, e se tornassem, cada uma delas, além de objeto 
de conflitos específicos em pretexto para o questionamento 
da política global do governo para o campo.

Entretanto, a estrutura do cooperativismo até então não se tinha 
uma normatização pelo Estado brasileiro de seu funcionamento, com 
uma lei ainda de 1932. Assim, em 1971, com a promulgação da Lei n. 
5.764, ocorreu uma reestruturação, que permitiu uma maior definição 
das especificidades das cooperativas no Brasil, embora tenha perpe-
tuado a ingerência do Estado no funcionamento dessas organizações. 
Nessa lei foi criado um órgão de representação, ao nível nacional – a 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) – e as Organizações 
Estaduais de Cooperativas (OCEs), como representação em cada Uni-
dade da Federação, em que 

o modelo adotado no Brasil, à semelhança de outras experi-
ências na América Latina, utilizou o cooperativismo como 
instrumento de controle social e político(SILVA et al, 2003, 
p.7).

Na década de 1970 e 1980, observa-se ainda que o movimento coo-
perativista do país seguia as diretrizes de uma “modernização conser-
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vadora” em que o Estado atuava de forma autoritária e centralizada, 
voltada para a agricultura de exportação e de grandes propriedades, 
em detrimento de uma agricultura de base familiar. Esse modelo con-
servador tinha o caráter produtivista, assentado no pacote tecnológi-
co4, e na sua estrutura possuíam instrumentos regulatórios que possi-
bilitaram as estratégias de desenvolvimento com caráter estritamente 
economicista. 

Esses instrumentos regulatórios seguem princípios do contexto de 
perpetuação da estrutura desigual e concentradora vigente. Da mes-
ma forma, as cooperativas foram controladas e manipuladas por esses 
instrumentos, e Rech (2000, p.20) comenta que

os instrumentos existentes na legislação brasileira que regu-
lam a vida das nossas cooperativas são de procedência con-
servadora e têm nítida influência neofacista.

As cooperativas, portanto, foram determinantes e instrumentali-
zadas para a modernização conservadora, buscando consolidar inova-
ções técnicas e organizacionais, com o pacote tecnológico que permi-
tia o aumento da produtividade. Para isso, foram institucionalizados 
sistemas de crédito rural que oferecia créditos subsidiados e assistên-
cia técnica direcionada. Santos e Silveira (2006) comentam que esses 
créditos foram abundantes nas décadas de 1970 e 1980 aos produtores 
e as cooperativas, e que a partir da década de 1990 houve um declínio. 

O surgimento de inúmeras cooperativas no Brasil, especialmente 
após os anos 1990, se justifica, por um lado, pela busca dos próprios 
trabalhadores por alternativas de geração de trabalho e renda face ao 
cenário de crise vivida pelo país, decorrentes das políticas liberalizan-
tes, e por outro, pela pulverização de experiências de precarização de 
trabalho fora da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, com o cres-
cimento do ramo de cooperativas de trabalho. 

Com a aprovação da Constituição de 1988, ficou vetada a interfe-
rência do Estado à atividade cooperativa e, desde então, vários proje-

4 Pode-se definir como “... conjunto de técnicas, práticas e procedimentos agronô-
micos que se articulam entre si e que são empregados indivisivelmente numa la-
voura ou criação...” (AGUIAR, 1986, p.42) para aumento da produtividade, sem 
considerar os danos de contaminação ao meio ambiente e aos seres humanos.



o mundo rural na bahia:  danilo uzêda da cruz (org.)democracia, território e ruralidades 

372

tos de lei tramitam no Congresso Nacional com o propósito de alte-
rar a referida Lei 5.764/71. Esse momento é considerado por alguns 
autores como fase autogestionária, destituindo a OCB como o único 
órgão de representação, bem como a obrigatoriedade de filiação das 
cooperativas a mesma.

A partir de 1988, o Estado brasileiro não tem mais o mesmo cará-
ter anterior: deixa de ser intervencionista e regulador e passou a se 
concentrar na criação de ambiente favorável, como de infraestrutura 
de transporte, informação de mercado, controle fitossanitário, difu-
são tecnológica e treinamento, com a tentativa de superar a pobreza 
a partir de suas ações voltadas para os setores mais frágeis. O desafio, 
entretanto, está na governança dessas políticas, pois a descentraliza-
ção sem acompanhamento e controle não assegura a participação so-
cial efetiva, e resulta em fortes distorções e baixa eficácia, apresentada 
na essência desta constituição (BUAINAIN, 2005).

O ambiente está na formação de conselhos institucionalizados na 
Constituição Federal de 1988, que tem como fundamentos a participa-
ção social, a democracia e a universalização dos direitos. Entretanto, 
se problematiza que para o cumprimento de sua função, existe a ne-
cessidade de controle social, principalmente a partir da atuação dos 
representantes da sociedade civil, com participação plena e conscien-
te. Este controle social está intimamente ligado ao modelo de ges-
tão que depende da descentralização e da participação social, e que, 
para exercitá-la, existe a necessidade de se assegurar suas liberdades 
de acesso as condições necessárias. Teixeira (2001, p. 24) argumenta 
sobre os processos de participação em que para “alguns a luta pela 
sobrevivência exaure todas as energias”.

Martorano (2011) argumenta que, simplesmente, a criação de con-
selhos não garante a participação e a descentralização, porque se pode 
ter como resultado dois fenômenos distintos e contraditórios: con-
selho de natureza numérica, que podem gerar mais centralização e 
burocracia; e conselho de desenvolvimento qualitativo, capaz de do-
tar de bases de socialização política e econômica. Em outro estudo, 
Rodrigues e Oliveira (2009) fazem a diferenciação da participação em 
dois contextos nos conselhos municipais: o de concepção liberal, que 
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enfatiza o fortalecimento da sociedade civil sem a participação da vida 
do Estado, controlada de cima para baixo, com programas de políticas 
públicas com finalidade de mascarar os conflitos sociais; e a partici-
pação ativa que pode evitar as ingerências do Estado no controle e na 
interferência na vida dos sujeitos sociais.

Neste sentido, Carvalho (1998, p.1) argumenta que a tradição polí-
tica brasileira foi caracterizada por “relações clientelistas, de tutela, de 
concessão de favores, como a forma principal de relação entre Estado 
e sociedade”, e por isso nunca se instituiu de fato um Estado público 
dissociado das “relações promíscuas entre o público e o privado”. A 
cultura criada a partir das relações de tutela praticada pelo Estado bra-
sileiro afeta diretamente o grau de participação e de apropriação dos 
sujeitos sociais em relação a um novo espaço de governança proposto 
como descentralizado e democrático.

Boaventura Santos (2008) problematiza a participação por meio 
da representação sob a influência de uma apatia política e de distância 
entre os eleitores e os eleitos. O autor afirma a necessidade de exerci-
tar a perplexidade de identificar a velha opressão de classe para que 
seja “possível pôr a realidade no seu lugar sem correr o risco de criar 
conceitos e teorias fora do lugar” (SANTOS, B., 2008, p. 22).

Bogo (2008, p. 141) quando aborda sobre identidades e luta de clas-
ses trata da participação consciente como essência da democracia, em 
que

o processo organizativo é que forma a classe e a partir disso 
é que entram em cena os demais elementos de sua qualifi-
cação. Portanto, qualquer iniciativa impulsionada por in-
teresses desligados da ótica organizativa, seja na educação, 
assistência técnica, atendimento à saúde, etc. estacionam na 
esfera assistencial, burocrática, que tende a ajudar o Estado 
a oferecer os serviços que o capital ainda permite que sejam 
prestados, e disfarçam a luta de classes.

A participação consciente é exercida após a superação de obstácu-
los, com reforço para o exercício da cidadania, que permite a expansão 
de maior integração dos desprivilegiados em relação ao acesso às suas 
necessidades básicas (SOUZA, 2008). Entretanto, o Estado não conse-
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gue responder as demandas dos segmentos mais empobrecidos. Exis-
te luta em determinados setores destes segmentos por transparência e 
equidade das ações do Estado, mas também de reconhecimento como 
sujeitos na construção de uma cultura política emancipadora (TEI-
XEIRA, 2001).

É neste contexto político que há necessidade de analisar o 
movimento cooperativista na realidade brasileira, em especial na 
região Nordeste, que reside no contexto histórico de reconhecer que 
a ruptura de um sistema clientelístico, que de alguma forma demarca 
os territórios de manobra, com postura de submissão, de medo da 
autoridade, da justiça, da polícia, da burocracia do Estado. 

Apesar dos aparatos de um jogo institucional voltado para a ma-
nutenção do mando para garantir os níveis de exploração para muitos 
e as margens de acumulação de riquezas para poucos, o movimento 
cooperativista no Brasil não é única e nunca o foi, mas se constitui nas 
contradições da vida histórica – de um lado, cooperativas com influ-
ências das experiências comunitárias instituídas durante a Revolução 
Industrial na Europa como estruturas de resistência e de luta da classe 
trabalhadora; e por outro, uma estrutura que foi cooptação na reali-
dade brasileira pelo Estado, voltado para um sistema que acomoda os 
interesses dominantes de acumulação de capital contra a valorização 
da vida e dos seus próprios princípios5.

Neste contexto, na década de 1990 surge a partir da democratização 
brasileira a visibilidade da Economia Solidária. A Economia Solidária 
supõe que através da organização de trabalhadores em cooperativas, 
associações, grupos informais e outros, venham a contrapor ao mo-
5 Os princípios do cooperativismo tiveram sua origem no Estatuto da Sociedade 

através dos Fundamentos da Doutrina Cooperativista pelos Pioneiros de Roch-
dale. A Aliança Cooperativa Internacional – ACI, constituída em 1895, formulou 
através dos Fundamentos da Doutrina Cooperativista os princípios do cooperati-
vismo que são as linhas orientadoras da sua prática: 1ª Adesão livre e voluntária 
– abertas e sem discriminação de sexo, sociais, raciais, políticas ou religiosas; 2ª 
Gestão democrática pelos membros, com controle dos associados, eleitos em as-
sembleias em que os membros têm igual direito de voto; 3º Participação econômi-
ca dos membros; 4º Autonomia e Independência como organizações autônomas 
que asseguram o controle democrático; 5º Educação, Formação e Informação; 6º 
Intercooperação; e 7º Interesse pela comunidade.
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delo vigente de relações econômicas excludentes, em que se estabele-
cem os valores de posse coletiva e de gestão democrática dos meios de 
produção, distribuição, comercialização e crédito, sendo adequadas 
às necessidades sociais e econômicas destes trabalhadores. A econo-
mia solidária constitui-se, portanto em uma estratégia voltada para 
fortalecer e estimular relações de cooperação, fator essencial para a 
sustentabilidade dos processos de desenvolvimento (SINGER, 2000). 

A origem da economia solidária se confunde com o próprio coope-
rativismo, a partir de sua doutrina e princípios. Entretanto, segundo os 
dados do SIES (2013), através do mapeamento nacional realizado pela 
Secretária Nacional de Economia Solidária – SENAES, existem 19.708 
empreendimentos solidários em 2.713 municípios brasileiros, em que 
apenas 8,8% estão organizados em forma de cooperativa. Predomi-
nam a organização em associações em 60% e grupos não formalizados 
em 30,5%, e somente 0,6% em formato de sociedade mercantil.

Portanto, surge um cooperativismo no Brasil articulado com o mo-
vimento da classe trabalhadora, voltado para a base da produção e da 
distribuição de riquezas, centrado nas pessoas e na articulação com 
outras formas de organização.

Assim, na realidade brasileira, pela sua extensão territorial e pelos 
modelos de desenvolvimento implantados que acentuaram as desi-
gualdades regionais, não é possível falar de um único cooperativismo 
(SILVA et al, 2003). O cooperativismo não está imune as intervenções 
estatais e foi instrumentalizado pelo Estado para implantação de es-
tratégias liberais, mas também houve a vivência de cooperativas co-
munitárias e plenas a partir do exercício de seus princípios. Schneider 
(1981) comenta que o cooperativismo implantado no país, entretanto, 
seguiu a ordem do desenvolvimento desigual, a partir da acumulação 
de capital, conforme as dinâmicas regionais.

O movimento cooperativista e suas especificidades regionais: 
um olhar para o nordeste brasileiro

A partir da história de distribuição territorial das evoluções tecno-
lógicas no espaço geográfico é possível compreender os condicionan-
tes de redução ou de ampliação das desigualdades socioespaciais. Um 
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dos exemplos foi à evolução do cooperativismo no Brasil, implantada 
de diferentes formas e proposições no espaço regional: por um lado, 
como uma possibilidade de promotora do desenvolvimento territo-
rial, e por outro, como instrumento de controle social, no tempo e no 
espaço geográfico. 

Vê-se, então, que as desigualdades regionais são intensificadas 
pela instalação desigual dos investimentos e das tecnologias em de-
terminados lugares. Na geografia o conceito de região é considerado 
complexo, e há o desafio de desmistificação da utilização do termo 
na compreensão popular e na concepção de unidade administrativa. 
Isso porque a região assume o sentido de unidade administrativa, e 
a divisão regional segue a lógica da hierarquia e do controle na ad-
ministração do Estado, com definição de competências na gestão dos 
territórios (GOMES, 2007, p.53-54). 

A Geografia contribui na compreensão como o modo de produção 
capitalista influencia no processo de regionalização, principalmente 
no processo de globalização do mercado. Nesse sentido, Corrêa (2002, 
p.45-46) afirma que

a região é considerada uma entidade concreta, resultado 
de múltiplas determinações, ou seja, da efetivação dos me-
canismos de regionalização sobre um quadro territorial já 
previamente ocupado, caracterizado por uma natureza já 
transformada, heranças culturais e materiais e determinada 
estrutura social e seus conflitos.

O debate sobre região tem uma trajetória histórica na geografia. 
Entretanto, neste trabalho busca-se através da conceituação o modelo 
explicativo que analisa a relação sociedade e meio natural (ou meio 
ambiente), na interpretação da diversidade na organização social vol-
tada para a regionalização (GOMES, 2007).

Segundo Santos (1999), a região continua a existir, mas com um 
nível de complexidade jamais visto. Nesse sentido, o tema de região 
ressurge com força, no ambiente de compreensão da diversidade na 
organização social. O desenho dos limites da região política não é ca-
sual, e deriva das alianças,
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delineadas por interesse político administrativo, se não são 
significativas de um tipo especifico de identidade territorial, 
são importantes por revelar condições e situações particula-
res entre espaço e política, num plano mais geral, e relações 
de poder central e território, num plano mais restrito (CAS-
TRO, 1992, p.34).

Nesse contexto, Milton Santos (2005, p.156)aborda que

a região fora um sinônimo de territorialidade absoluta de um 
grupo, com as suas características de identidade, exclusiva-
mente e limites, devidas à presença única desse grupo.

Segundo Castro (1999, p.30), a conexão entre a administração do 
Estado, o sistema político representativo e o território aponta para 
análise da organização espacial nas escalas territoriais locais e regio-
nais, principalmente sobre as alocações de recursos que afetam a eco-
nomia de territórios específicos, e que a “diferenciação espacial de-
fine-se na identidade que se realiza nas relações homem/ meio, em 
seu nível mais elementar”, estabelecendo com ele seus laços. 

A região nessa discussão, por tanto, se configura como uma ex-
pressão de interação entre o espaço da sociedade local e a sociedade 
global, de formas diferenciadas a partir do processo de produção do 
espaço geográfico. Na divisão geográfica, o Brasil está dividido em cin-
co regiões, caracterizado por diferentes níveis de concentração demo-
gráfica e de desenvolvimento socioeconômico. 

Quando se observam os dados de 2001 e 2011, constata-se que a 
distribuição das cooperativas nas regiões do Brasil apresenta uma 
relação estreita com o tamanho da população e com as atividades 
econômicas avaliadas através do PIB. A maior concentração de co-
operativas ocorre na região Sudeste do país, que abrange 42,6% e 
42,1% da população brasileira, respectivamente, e com PIB na ordem 
de 58% e 55,4%, com 41,5% e 35,7% das cooperativas do Brasil. A 
segunda região é a nordeste com 13,1% e 13,4% do PIB, 28,1% e 27,8% 
da população brasileira e com 23 % e 26,4% do total de cooperativas. 
A região sul é a terceira de maior concentração de cooperativas, com 
14,8% e 14,4% da população brasileira e 17,5% e 16,2% do PIB brasilei-
ro, com 16,8% e 15,9% do total das cooperativas do Brasil. As regiões 
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Centro-Oeste e Norte do Brasil concentravam, respectivamente, os 
menores números de cooperativas no Brasil, sendo também as áre-
as de menor contingente populacional e menor participação no PIB 
(SILVA et al, 2003; IBGE, 2012).

Esses dados demonstram dinâmica e potencial das cooperativas no 
Brasil, refletindo de forma direta as questões regionais e a necessidade 
de estudos sobre esse movimento, e que esta dinâmica não modificou 
ao longo de uma década na sua relação com a distribuição regional 
mediante a população e ao PIB. Apesar da tendência histórica do co-
operativismo como um instrumento de controle social exercida pelo 
Estado, seguindo a lógica do capital e das desigualdades regionais, é 
necessário considerar que um dos fatores da diferença regional do co-
operativismo brasileiro é a influência das colônias de imigrantes eu-
ropeus no centro sul, que traziam experiências no campo associativo 
que estruturaram um cooperativismo com outras bases. 

É importante relacionar as especificidades regionais do coopera-
tivismo no Brasil na sua forma de constituição e de configuração sob 
a perspectiva de instrumento de controle social do Estado brasileiro 
e de possibilidade de instrumento de desenvolvimento regional, com 
enfoque no Nordeste do país, a partir da compreensão do desenho re-
gional. O Nordeste brasileiro abrange nove estados, correspondendo 
a 20% do território brasileiro e 27,8% da população do país, residindo 
à maior população rural do país (IBGE, 2012). Essa região é marcada 
pela heterogeneidade não apenas nos aspectos físicos (clima, vegeta-
ção, solo), mas principalmente em termos econômicos e sociais, com 
a convivência simultânea de níveis de tecnologias de produção e de 
consumo comparados com países avançados e níveis de pobrezas si-
multaneamente, na ausência de políticas sociais estruturantes, como 
países subdesenvolvidos, para a maioria da sua população.

A região Nordeste é considerada como um espaço periférico ao 
centro econômico e de poder no país. É importante compreender que 
o regionalismo nordestino foi construído pelas elites conservadoras, 
transparecendo que a questão regional deve ser tratada nacionalmen-
te, como elemento de barganha nos pactos do poder local com o poder 
central (CASTRO, 1992).
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Relatar a história do cooperativismo na região Nordeste é eviden-
ciar os seus contrastes, ao mesmo tempo compreender como essa for-
ma de organização reproduziu o

modelo concentrador e excludente da estrutura agrária latifundiá-
ria e agroexportadora. Sua história foi de estímulo como fonte de po-
der para a elite nordestina, com a direção exercida verticalmente pelas 
lideranças políticas locais e regionais, como instrumento de controle 
do que de mudança social, e muitas vezes como instrumento de trans-
ferência de recursos financeiros do Estado para os produtores (SILVA 
et al, 2003). Bursztyn (1984, p. 57-58) afirma que na realidade históri-
ca do cooperativismo no Nordeste,

as cooperativas prosperam, mas não necessariamente o con-
junto dos seus associados. De uma maneira geral, as coope-
rativas estudadas, no Nordeste podem ser divididas em dois 
grupos: as que não atingiram um bom desempenho e as que 
apresentam bons resultados e que se enquadram no caso 
descrito na seção procedente, em que um grupo de ‘patrões’ 
se apoderam de seu controle efetivo, como se fossem seus 
proprietários... A medida que as cooperativas prosperam, 
a distancia entre a maioria dos associados e os ‘patrões’ (os 
‘cooperocratas’) aumenta. O poder interno das cooperativas 
se legitima, neste caso, pela dominação burocrática, agindo 
de forma autoritária em relação ao conjunto dos associados 
e apoiando-se na função destes ‘patrões’ enquanto interme-
diários entre os favores do modernizado representado pelas 
cooperativas acaba por reviver o esquema arcaico do corone-
lismo, onde um grupo de mandatários encarna o papel de 
mediação Estado-povo, tirando, obviamente, proveito dessa 
prerrogativa.

As cooperativas que não apresentaram bons resultados no Nor-
deste é explicado por Silva et al (2003) pela fraca capacidade de in-
vestimento de capital, utilização de mão de obra sem qualificação e 
controle financeiro-contábil que condicionou um baixo nível de com-
petitividade e consequentemente de capitalização das cooperativas. 
Estudos revelam que o cooperativismo nordestino, estritamente agrí-
cola, serviu como instrumento de integração produtiva às cadeias de 
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alimentos numa economia globalizada e que as disparidades regionais 
são reproduzidas nas práticas cooperativas nordestinas (BURSZTYN, 
1984).

Portanto, as cooperativas na região nordeste foram instrumentos 
de perpetuação das condições sociais e econômicas concentradoras e 
excludentes, com atrelamento da elite local com o poder central, re-
presentado pelo Estado.

Além das diferenças regionais, Pinho (1996) aborda que no Brasil 
existe outra diferença enquanto a estrutura de representação: a ligada 
ao sistema OCB, denominada de linha de cooperativas tradicionais, e 
outra a partir da década de 1990, de base popular e solidária, da linha 
autogestionária, ligada ao movimento de Economia Solidária.

Na década de 1990, as cooperativas brasileiras cresceram em nú-
mero efetivo, saindo de 4.666 cooperativas registradas no Departa-
mento Nacional de Registro Comercial (DNCR), para 20.579 coope-
rativas, em 2001. Essa tendência é verificada no número de filiadas a 
OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, em 1990 com 3.440 
cooperativas passando para 7.026 cooperativas em 2001. Observa-se 
que ao mesmo tempo em que houve um crescimento de cooperati-
vas, percebe-se que a nível de filiação houve um decréscimo em ter-
mos percentuais de representatividade da OCB (SILVA et al, 2003). 
Em 2011, o número de cooperativas filiadas ao sistema OCB passa para 
6.586 cooperativas (SESCOOP, 2012).

O crescimento das cooperativas no Brasil pode ser explicado pelo 
cenário de estabilização monetária, pela tercerização das atividades 
pelas cooperativas de trabalho e pela criação de cooperativas na fase 
autogestionária, denominadas populares. Observa-se no Gráfico 3 
que a representatividade do sistema OCB passa de 74% em 1990, para 
34%, em 2001, e há um decréscimo em 2011 de 440 cooperativas.

Pinho (1996, p.8) considera que a “vertente cooperativa solidária 
não era reconhecida pela OCB, por considerá-la pouco viável”. Por 
outro lado, as cooperativas populares e solidárias não reconhecem a 
OCB como representante do movimento cooperativista brasileiro, por 
considerá-la com viés tradicional, quase sempre presidida por grandes 
produtores rurais.
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Na vertente solidária, outras organizações representativas foram 
criadas como a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do 
Brasil – CONCRAB, em 1992, pelo Movimentos dos Trabalhadores Ru-
rais Sem-Terra – MST; a Central de Cooperativas e Empreendimentos 
Solidários do Brasil – UNISOL BRASIL, em 2004, com apoio da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT; e a União Nacional das Cooperativas 
da Agricultura Familiar e Economia Solidária – UNICAFES, com apoio 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura – CON-
TAG, em 2005. Em 2014, estas três organizações constituíram a União 
Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias – UNICOPAS, 
como confederação e que representa mais de 2000 cooperativas em 
todos dos estados brasileiros e agregam 550 mil associados (UNISOL 
BRASIL, 2016). Assim, considera-se que a constituição da UNICOPAS 
é um marco para o cooperativismo solidário que representa a classe 
trabalhadora a partir de suas organizações de base.

A diferença entre uma cooperativa tradicional e uma cooperativa 
solidária ou popular estaria na própria essência da autogestão e a di-
mensão política (possibilidade concreta de emancipação). Para Singer 
(2000) existem dois tipos de cooperativas: de um

lado, a autêntica que é socialista, igualitária, solidária e democráti-
ca, onde a igualdade faz sentido; e de outro lado, cooperativas de visão 
essencialmente capitalistas, como as agrícolas onde grandes fazendei-
ros exploram pequenos proprietários, provendo de benefícios esta-
tais. Esses tipos representam duas correntes do movimento coopera-
tivista: a que usa o cooperativismo para reforçar os princípios liberais, 
representada pelos líderes das cooperativas agropecuárias brasileira; e 
a corrente que entende o cooperativismo como um instrumento para 
negar a ordem liberal e servir como alternativa aos efeitos negativos 
causados pelo capitalismo globalizado e de promoção do desenvolvi-
mento territorial.

Não se pretende segmentar o movimento cooperativista, o que 
seria uma ideia estranha porque co-operação é operar em conjunto, 
porém, nos parece que as cooperativas solidárias apresentam algumas 
características diferentes das cooperativas ditas tradicionais. Estas di-
ferenças advêm da própria origem destas cooperativas. Pode-se argu-
mentar ainda que teoricamente a legislação proteja os trabalhadores 
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das falsas cooperativas ou das coopergatos6e da precarização das re-
lações de trabalho, mas que na prática há ausência de marcos regu-
latórios específicos para a área, bem como um marco regulatório das 
cooperativas ultrapassado7, a partir da lei 5.764 de 1971.

O cooperativismo como instrumento de promoção do 
desenvolvimento territorial

O desenvolvimento territorial surge da lógica de atuações coletivas 
para as políticas públicas, de maneira descentralizada e de participação 
social. É uma concepção de desenvolvimento centrado na melhoria das 
condições de vida, principalmente de segmentos excluídos, mediado 
por sujeitos institucionais coletivos, como cooperativas, associações, 
sindicatos, movimentos sociais, poder público, entre outros.

Esse desenvolvimento parte da regionalização em territórios pelo 
Estado que considera a identidade do lugar, da convivência e da vivên-
cia como referência do cotidiano dos sujeitos sociais. Milton Santos 
(2007, p.13) afirma que

o território é o lugar em que desembocam todas as ações, 
todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as 
fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se 
realiza a partir das manifestações da sua existência.

Assim, desenvolvimento territorial vem no sentido de contrapor a 

6 As falsas cooperativas ou coopergatos são empresas que se disfarçam formalmente 
em cooperativas para burlar a legislação trabalhistas, com a existência de relação 
de subordinação na relação patrão-empregado.

7 Existem dois projetos de lei do Senado que tramitam paralelamente, PLS 3/2007 
e PLS 153/2007, para substituir a Lei 5.764/1971. Estes dois projetos de leis são 
determinados respectivamente pelo movimento cooperativista tradicional e pelo 
movimento cooperativista solidário. Entre os principais pontos de debate estão: a 
liberdade de associação das cooperativas, em que o primeiro projeto de lei incor-
pora o princípio da unidade de representação com a definição da OCB como re-
presentante exclusivo do cooperativismo nacional, o segundo projeto de lei deter-
mina a livre organização das entidades de representação do sistema; e sobre o “ato 
cooperativo” que no primeiro projeto equipara o ato cooperativo aos “negócios 
auxiliares ou meios indispensáveis à consecução dos objetivos sociais”, enquanto 
o segundo projeto define como “aquele praticado entre a cooperativa e seu coope-
rado ou entre cooperativas associadas” (UNISOL BRASIL, 2016). 
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ideia do desenvolvimento exógeno e de processos industriais, mas que 
a sua utilização passou a ser, geralmente, como sinônimos entre os 
conceitos e sua materialização deriva basicamente da crise do Estado. 
Portanto, a abordagem territorial tem bases da localização na confi-
guração dos lugares, a partir dos sujeitos sociais e das bases institucio-
nais das relações, das representações e dos processos.

A obra de Sen (2000) difere das abordagens da ótica economicista, 
com predomínio da presença e do controle do Estado, com afirmação 
de que o desenvolvimento tem outras dimensões com as imbricações 
em aspectos relacionados nas melhorias sociais e nas liberdades que 
os agentes sociais usufruem. Essa liberdade abordada por Sen pode 
ser interpretada pela construção de um desenvolvimento como um 
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, e 
isso o sistema cooperativista assume na sua essência e princípios. 

A liberdade humana é tanto o principal fim como o principal meio 
do desenvolvimento, a partir das reais liberdades desfrutadas pelas 
pessoas, e que essas capacidades individuais dependem das disposi-
ções sociais e políticas (SEN, 2000). Assim, as pessoas são considera-
das ativamente envolvidas, não apenas como beneficiárias passivas de 
programas de desenvolvimento, em que a sociedade e o Estado têm 
papéis distintos e centrais nesta dinâmica. 

A participação da sociedade tem suas limitações, e nesse sentido 
Souza (2008, p.386-387) aborda que implantar processos participa-
tivos não é fácil e que há necessidade de democratização do Estado, 
com exercício e instâncias de participação que se esbarra em obstá-
culos. Entre esses obstáculos estão às deficiências técnicas, boicotes 
externos, a cooptação e as desigualdades das condições sociais que in-
fluenciam na autoconfiança da sociedade envolvida. 

Essa construção necessita a compreensão das ações que traduzam 
os interesses de classes, porque para desencadear um processo de pro-
moção do desenvolvimento, precisa-se criar um ambiente favorável 
que contrapõe o movimento do capital de exploração e de acumulação 
em detrimento da vida. Ora, do ponto de vista do desenvolvimento 
social e humano sustentável, criar um ambiente favorável ao desen-
volvimento é começar investindo na relação de cooperação e de con-
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fiança entre as pessoas que pode ser gerado a partir das cooperativas, 
de uma cultura de desenvolvimento e não estritamente apenas de uma 
cultura de crescimento econômico, mas de associação da geração e da 
distribuição de riquezas.

O cooperativismo como sistema vai além da celebração de um con-
trato mútuo que estabelece obrigações visando objetivos comuns. A 
essência está fundada na repartição de riquezas, na união de esforços 
e no estabelecimento de outro tipo de agir coletivo que possibilita a 
implementação de outro tipo de ação social, porque recusa à lógica 
economicista que reduz o fazer humano a busca racional do interesse 
próprio; abre possibilidades de pensar a cooperação como um espaço 
social plural e não instrumentalizante.

As cooperativas são organizações de pessoas que buscam, em ba-
ses democráticas, atender as necessidades econômicas de seus mem-
bros e prestar-lhes serviços, de forma a sair da lógica dos processos 
de equilíbrio e de leis econômicas que maximizam os interesses in-
dividuais e o lucro. E assim, o homus cooperativus, embora conside-
re as limitações ambientais, procura encarar a realidade como um 
conjunto dinâmico de possibilidades emergentes, de forma coletiva 
para tornar-se forte no enfrentamento dos problemas sócioecono-
micos de seu meio. 

Nesse contexto, o cooperativismo seguindo os seus princípios filo-
sóficos se caracteriza por apresentar um padrão de rede: pessoas co-
nectadas horizontalmente a partir de normas e valores comuns, de 
práticas de cooperação, com a democracia como o modo pelos quais 
regulam seus conflitos e se conduzem coletivamente.

Não é fácil ao cooperado ajustar a pluralidade de papéis de associa-
do, além disto, as imposições do avanço tecnológico tendem a trans-
formar a cooperativa em complexa instituição, que exige administra-
ção tecnicamente diferenciada e organizada de forma autogestionária.

Sabe-se, entretanto, que na prática as cooperativas brasileiras, 
especialmente as nordestinas, não podem atuar eficazmente porque 
além de sofrerem o impacto negativo dos problemas conjunturais 
endógenos e exógenos, são discriminadas no campo do crédito, dos 
incentivos fiscais e foram historicamente instrumentalizadas na ló-
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gica liberal no Brasil, principalmente as cooperativas solidárias. Sua 
potencialidade é limitada por fatores, principalmente nas derivações 
políticas do ambiente regulatório exercido pelo Estado.

Mesmo que historicamente tenha prevalecido no Brasil práticas 
verticais de “cima para baixo” das cooperativas, como instrumento de 
controle social do Estado perante aos segmentos sociais mais pobres, 
conservando e fortalecendo a estrutura desigual, não se pode anular a 
importância do sistema cooperativista com uma perspectiva emanci-
patória de instrumento de promoção do desenvolvimento territorial.

Neste contexto, a experiência cooperativista na sua essência 
enseja verdadeiro resgate da cidadania. Ao integrar a cooperativa, 
muitos experimentam pela primeira vez em suas vidas o gozo de di-
reitos iguais, o prazer de exprimir livremente e de serem escutados 
e o orgulho de perceber que suas opiniões são respeitadas e pesam 
no sentido coletivo. Apresentar a possibilidade do cooperativismo 
como instrumento de desenvolvimento territorial é afirmar que esse 
movimento por si só não se dará espontaneamente em um ambien-
te de dominação e de perpetuação de estruturas concentradoras e 
de desigualdades. Na estrutura cooperativista a partir de seus prin-
cípios, na relação intrínseca e associada do capital e do trabalho, 
tem-se a possibilidade de a partir de uma organização coletiva que 
produz e distribui riquezas proporcionalmente no que cada um con-
tribuiu para sua geração, de se criar e recriar lugares de exercícios da 
democracia que, historicamente, nunca foi exercido pela maioria da 
população brasileira, capazes de dinamizar espaços decisórios, con-
siste na conquista de reunificar o que o sistema capitalista dividiu: a 
política e a economia.

Entretanto, é necessário reconhecer as características do coopera-
tivismo nas especificidades regionais, e como afirma Silva et al (2003, 
p.7) “a história e o cenário do cooperativismo no Brasil sugerem que 
a discussão não é apenas técnica”, e compreender o que acontece em 
cada região “significa identificar o arranjo social que possibilitou a 
construção deste tipo de associativismo e cooperativismo” atual, e que 
esta dinâmica está associada aos modelos de desenvolvimento opta-
dos pelo Estado brasileiro no seu tempo.
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Portanto, a luta aqui, reconhecendo os limites de participação na 
história brasileira e nas suas especificidades regionais pela sociedade, 
é uma concepção de exercício da cidadania, mas que de fato precisa 
ter a organização de consciência de classe com a heterogeneidade dos 
sujeitos sociais e de seus grupos e de suas instituições. 

Considerações finais

No Brasil, as cooperativas agrícolas, ao longo da primeira metade 
do século XX, não apenas se mostraram como as mais importantes 
em termos de volume de negócio como também foram as principais 
responsáveis pela difusão do ideário cooperativista no país. Ademais, 
a literatura acusa que o referido ideário cooperativista ou conjunto te-
órico doutrinário do movimento foi utilizado como instrumento ide-
ológico do Estado, a serviço de um Estado conservador e autoritário.

Funcionando como unidades de comercialização de produtos dos 
associados, revendas de insumos e assistência técnica, as cooperati-
vas do setor agrícolas englobavam tanto os produtores rurais do setor 
agrícola quanto do setor pecuário. Com a proliferação de cooperativas 
singulares e ante a modernização e industrialização do setor agrícola 
na década de 1970 e 1980 surgiram, então, várias centrais de coopera-
tivas (federações) nos estados brasileiros, as quais tinham por finali-
dade ter um maior ganho de escala nas atividades, com a horizonta-
lização e verticalização das atividades de produção, beneficiamento e 
industrialização de produtos agropecuários.

Assim, o movimento cooperativista na realidade brasileira, em es-
pecial nordestina, é caracterizada por dois movimentos que traduzem 
os modelos de desenvolvimento a partir das classes: a da elite, que his-
toricamente colonizou o Estado e instrumentalizou as estruturas co-
operativistas na lógica liberal; e da classe trabalhadora, que vivenciou 
na região Centro-Sul as influências das experiências comunitárias tra-
zidas pelos imigrantes europeus, e que recentemente se organizam na 
Economia Solidária como cooperativas solidárias ou autogestionárias.

Atualmente, apesar de inúmeras experiências que são fruto de ini-
ciativas de trabalhadores que buscam saídas para a crise do emprego e 
também melhorarem as suas condições de vida, setores progressistas, 
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seja na área sindical como na político-partidária, talvez por total des-
conhecimento, são contra iniciativas cooperativistas por conta da his-
tória de colonização da elite destas estruturas para manutenção das 
desigualdades.

Há de se reconhecer que isso possa ser até certo ponto justifica-
do porque a absorção da ideia cooperativa pelo sistema capitalista 
inviabilizou as possibilidades da cooperação total e, com exceção de 
algumas experiências em países com tradição cultural coletivista, as 
cooperativas se voltaram quase sempre ao predomínio do capital e 
acabaram por pender em direção a empresas com características co-
merciais e pouco se importando com os interesses dos trabalhadores e 
das estruturas desiguais de acesso as riquezas.

Assim, com a construção do desenvolvimento territorial calcado 
na participação social e da identidade de pertencimento, com a des-
centralização das decisões e da execução de ações, as estruturas cole-
tivas dos sujeitos sociais, como as cooperativas, podem ser estratégi-
cas para este desenvolvimento. O desafio reside na transformação das 
práticas clientelísticas, centralizadas e setorializadas para o exercício 
da participação social, categoria muito recente na realidade brasileira, 
e que este movimento se integra na luta de classes para transformação 
do sistema de acumulação e de exploração.

Mesmo com todos os desafios, é importante afirmar que o sistema 
cooperativista continua interessante e pode ser um valioso instrumen-
to para a superação dos atuais problemas pelos quais passam a classe 
trabalhadora. Para isso será necessário apostar na sua capacidade de 
assumir formas de produção autônoma (superando o jugo do contrato 
de trabalho e a perspectiva do emprego subordinado) dos trabalha-
dores e nas possibilidades de gestão econômico-financeira coletiva. 
Talvez isso seja um passo demasiado grande para muita gente, mas, 
sem dúvida nenhuma, será o maior e mais importante desafio para o 
presente.
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Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Assessorou Sindicatos 
de Trabalhadores Rurais do Brejo Paraibano, lecionou as disciplinas Socio-
logia Rural e Teoria Sociológica, respectivamente, no curso de graduação 
em Agronomia e na área de concentração em Política e Desenvolvimento 
Rural do Mestrado em Agronomia da UFBA e Introdução às Ciências Sociais 
e Extensão Rural, no curso de graduação em Medicina Veterinária da UFBA. 
Integra a Coordenação Quilombola da Companhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional (CAR) e é pesquisador do Núcleo de Estudos Ambientais e 
Rurais (NUCLEAR) do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Tem artigos publicados 
na área de meio ambiente, políticas públicas e turismo e é autor do livro Os 
Ecos Contraditórios do Turismo na Chapada Diamantina (EDUFBA, 2005).

Bruno Klécius Andrade Teles
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (UNIVASF), especialização em Saúde Pública pela Estácio de Sá 
e mestrado em Ciências da Saúde e Biológicas pela UNIVASF. Atualmente 
é psicólogo do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) de Petrolina PE 
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e professor universitário. Tem experiência na área de Psicologia com ênfase 
em Psicologia Social, Saúde Pública, Gestão em Saúde e docência no ensino 
superior.

Danilo Uzêda da Cruz
Doutorando em Ciências Sociais – Universidade Federal da Bahia – UFBA; 
Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano – Universidade Salvador – 
UNIFACS; Especialista em Docência do Ensino Superior, Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia – FTC; Graduando em Ciências Sociais, Universidade Fe-
deral da Bahia – UFBA; e, Graduado em História, Universidade Estadual de 
Feira de Santana – UEFS. Tem experiência na área de História com ênfase em 
História Contemporânea, e em Ciência Política com pesquisas em Políticas 
Públicas, Desenvolvimento Territorial e Planejamento de Políticas Públicas. 
Lecionou como professor substituto no Departamento de Ciência Política 
da Universidade Federal da Bahia. Atuou como técnico em desenvolvimen-
to rural no Movimento de Organização Comunitária – MOC e em projetos 
de formação de trabalhadores como o INTEGRAR/CNM e SESI. Nos últi-
mos anos vem desenvolvendo atividades de assessoria, acompanhamento e 
elaboração de projetos junto ao Governo do Estado da Bahia, atuando nas 
Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação, Planejamento e Desenvolvi-
mento Urbano, quando foi Secretário Executivo do Conselho Estadual das 
Cidades e no Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Desenvolve 
pesquisa sobre Políticas Públicas, Planejamento Territorial, Pobreza e Parti-
cipação Política. Atua como Coordenador de Projetos de Inclusão Produtiva 
na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR/SDR. Tem para 
lançamento em breve os livros Lugares da Cidade: Contos de imaginação 
urbana e Planejamento Participativo e políticas públicas: participação social 
e metodologias participativas no Brasil contemporâneo. 

Diego Matheus Oliveira de Menezes
Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, é mes-
tre (2015) e bacharel (2013) em Ciências Sociais pela mesma instituição. De-
senvolve pesquisa na área de participação, democracia e movimentos sociais 
e é vinculado ao grupo de pesquisa Espaço, Poder e Desigualdades Sociais, 
participando da linha Esfera Pública, Atores políticos e Regulação Social.



394

Ildes Ferreira de Oliveira
Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (1977), 
Mestrado em Sociologia Rural pela Universidade Federal da Paraíba (1987) e 
Doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Sal-
vador – UNIFACS (2013). Atuou no Movimento de Organização Comunitária 
(MOC), no período de 1974 a 2015, tendo inclusive assumido o cargo de Se-
cretário Executivo; assumiu funções de Secretário Municipal de Habitação 
Popular e Desenvolvimento Comunitário de Feira de Santana (1989-2001), 
Secretário Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos de Feira de Santa-
na (1991-abr/1002); Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SECTI -jan/2007 a ago/2009).  Professor titular da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS), na graduação e no Programa de Pós-Graduação 
em Planejamento Territorial: Mestrado Profissional (PLANTERR); coorde-
na o Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial (NEDET) da UEFS 
(apoio CNPq/MDA/SPM-PR), com atuação nos Territórios de Identidade do 
Sisal e Semiárido Nordeste II; membro da diretoria do Instituto de Coopera-
ção Belgo-Brasileira para o Desenvolvimento Social (DISOPBRASIL); exer-
ce, desde janeiro de 2013, a função de Secretário de Desenvolvimento Social 
do município de Feira de Santana/BA.

Isabela Souza Santana
Possui graduação em História pela Universidade Católica do Salvador (2001), 
especialização em Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos pela Univer-
sidade Federal da Bahia (2004) e mestrado em conclusão pela Universidade 
Federal da Bahia (2013). Atualmente é analista socioambiental na Secretaria 
de Meio Ambiente e professora de História no Colégio David Mendes.

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Possui Graduação em Letras pela Universidade do Estado da Bahia (1997), 
Especialista em Linguística aplicada ao ensino de Língua Portuguesa pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana (1999), Mestrado em Educação 
pela Universidade do Quebec (2002),Doutorado em Educação pela Univer-
sidade Federal da Bahia (2008) e Pós– Doutorado em Educação pela Univer-
sidade de São Paulo(2013). É Professora Titular da Universidade do Estado 
da Bahia, no Departamento de Educação – Campus I. Professora Pesquisa-
dora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade e 
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do Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade. Líder do DI-
VERSO – Grupo de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidade e pesqui-
sadora do Grupo de Pesquisa em (Auto)biografia, Formação e História Oral 
– GRAFHO. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação 
Superior, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem, identi-
dade, discurso, formação de professores, histórias de vida, ensino da língua 
portuguesa, educação do campo, diversidade, pesquisa (auto)biográfica.

Jerônimo Rodrigues Souza
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da 
Bahia (1991); especialização em Desenvolvimento Territorial Sustentável, 
pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em convênio com o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA/SDT), em 2007 e, mestrado 
em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Bahia (1997). Foi assessor 
especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado da Bahia 
(2007/2010) e assessor especial da Secretaria estadual de Planejamento do 
estado da Bahia (2010). É professor assistente do Departamento de ciências 
sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Feira de Santana, desde 1995. 
Atuou no Movimento de Organização Comunitária (MOC) de 1995 a 2006. 
Foi membro do conselho Curador da FAPESB e do Fundo de Combate à Po-
breza do estado da Bahia e do conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 
Baiano. Tem experiência na área de desenvolvimento territorial sustentável, 
com ênfase em Politica de Desenvolvimento Rural, atuando principalmente 
nos seguintes: orçamento público, educação ambiental para a sustentabi-
lidade, plano de desenvolvimento territorial, economia solidária (coopera-
tivismo), planejamento de entidades e de instituições da sociedade civil e 
do poder público; tecnologias sociais e assistência técnica e extensão rural 
e convivência com o semiárido brasileiro. Foi Secretário Executivo Adjunto 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2011) e Secretário Nacional do 
Desenvolvimento Territorial/SDT/MDA, (2011/12); Secretário Executivo do 
Programa Proterritórios/Cumbre Ibero Americana (2011/12); Secretário Exe-
cutivo do CONDRAF; Membro do Conselho Nacional de Economia Solidária 
(2011/12). Assessor Especial do Ministro do MDA para o tema do Semiárido 
Brasileiro (2012-2013). Coordenação do programa de Governo Participativo 
candidatura Rui Costa Governador da Bahia (2014). Secretário de Desenvol-
vimento Rural do Governo da Bahia (2015).
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Lídia Maria Pires Soares Cardel
Possui Bacharelado em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia 
Social e Cultural (1987) e Licenciatura em Sociologia (1989) pela Universida-
de de Brasília, Mestrado em Antropologia Social pela mesma Universidade 
(1992), Doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo 
(2003) e Pós-Doutorado em Sociologia pela Universidade de Estrasburgo/
França, ( 2012-2013, bolsista CAPES/COFECUB). Atualmente é Professora 
Associada da Universidade Federal da Bahia e Coordenadora da Pós-Gradu-
ação em Ciências Sociais da mesma universidade. Tem experiência de pes-
quisa em Antropologia e Sociologia, com ênfase em Campesinato, Estudos 
Rurais e Ambientais, Conflitos e Mediações, Comunidades Tradicionais e 
Sociologia Cultural, com estudos sobre Identidade, Territorialidade e Me-
mória. Membro da pós-graduação em Ciências Sociais e coordenadora do 
Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais – Nuclear/UFBA.

Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira
Pedagoga, mestre em Desenvolvimento Regional e Doutora em Desenvolvi-
mento Sócioambiental. Pesquisadora de Produtividade do CNPq. Docente 
da Universidade Federal do Vale do São Francisco lotada no Colegiado de 
Ciências Sociais.Estuda populações tradicionais, tais como, pescadores ar-
tesanais, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e mulher e 
relações de gênero.Professora dos mestrados Ciências da Saúde e Biológicas 
e Extensão Rural.

Luciana Mendonça Rios
Estudante de Pós-Graduação no Mestrado Multidisciplinar em Cultura e So-
ciedade, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pesquisadora em Cul-
tura, Desenvolvimento e Comunicação. É graduada em Comunicação Social 
pela Universidade do Estado da Bahia (2004), com habilitação em Relações 
Públicas, e tem especialização em Jornalismo e Direitos Humanos pela Uni-
versidade Jorge Amado. Tem experiência de consultorias em Comunicação 
para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Mobilização Social, Comu-
nicação Comunitária. Desenvolveu pesquisas e sistematizações nas áreas 
de Educação pela Comunicação, Comunicação para a Garantia de Direitos, 
Agroecologia, Convivência com o Semiárido e formação com atores sociais 
e juventude rural.
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Maria de Lourdes Novaes Schefler
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia 
(1972), mestrado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (2002) 
e doutorado em Ciência Sociais pela Universidade Federal da Bahia (2011). 
Atualmente é pesquisadora associada do NEIM – Núcleo de Estudos Inter-
disciplinar Sobre a Mulher, pesquisadora associada da Rede Regional Norte 
Nordeste de Estudos e Pesquisa Sobre Mulher e Relação de Gênero, técnica 
pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Geografia dos Assentamentos Ru-
rais e técnica pesquisadora do Grupo de Agricultura Familiar da UFBA e vi-
ce-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher do 
Estado da Bahia. Tem experiência na área de Planejamento Urbano e Regio-
nal, com ênfase em Planejamento Agrícola, atuando principalmente nos se-
guintes temas: gênero, mulheres, trabalhadoras rurais, movimentos sociais 
e agricultura familiar.

Maria Victória Espiñeira González
Possui aperfeiçoamento em estudos avançados em teoria política (IUPERJ-
CAPES),mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia 
(1990) e doutorado em Filosofia e Ciência da Educação pela Universidade de 
Santiago de Compostela (2000) e Pós Doutorado na Universidade de Buenos 
Aires– UBA. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da 
Bahia. Tem experiência na área de Ciência Política e Sociologia Política, com 
ênfase em Representação Política e Participação; Interface entre o Estado e 
Sociedade, atuando principalmente nos seguintes temas: democracia con-
temporânea, esfera publica e a relação estado, partidos políticos e movimen-
tos sociais. Participa da linha de pesquisa Esfera Publica e Atores Políticos 
que compõe o Grupo de Pesquisa/ CNPQ Espaço, Poder e Desigualdades 
Sociais.

Matteus Guimarães Martins
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (2006). Mestre em Agronegócios pela Universidade de Bra-
sília (2016), onde estudou Agroindústrias da Agricultura Familiar. Atuou 
como Assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Atual-
mente é Assessor na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do 
Estado da Bahia.
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Nilton de Almeida Araujo
É professor Adjunto de História do Brasil no curso de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Licenciado 
em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS, 2002), 
mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal 
da Bahia e pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UFBA/UEFS, 
2006) e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF, 2010). Tem atuação na área de História do Brasil, com ênfase em 
História das Ciências e os seguintes temas: agronomia, Recôncavo Baiano, 
Vale do S. Francisco e hegemonia no Brasil Império e Primeira República. 
Atualmente, é coordenador-geral do VIII Simpósio Nacional Estado e 
Poder, a ser realizado em outubro de 2014 (8snepunivasfupe.blogspot.
com.br). Coordenador do ETC – Observatório de Estudos em Educação, 
Trabalho e Cultura (UNIVASF).

Rendel Porto Morais
Bacharel em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia (2014) e mes-
trando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na mesma ins-
tituição (2015). Desenvolveu, durante a graduação, atividades de pesquisa e 
extensão com comunidades quilombolas tradicionais do Recôncavo e Baixo 
Sul da Bahia e assentamentos Sem-Terra do litoral norte baiano. Está vin-
culado, atualmente, ao NucleAR – Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais. 
Tem experiência e interesse na área da Sociologia Rural, em especial ao cam-
pesinato étnico, comunidades tradicionais, identidade, territorialidade e 
memória.

Tatiana Ribeiro Velloso
Possui Graduação em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia (1996), 
Especialização em Cooperativismo e Mestrado em Extensão Rural pela Uni-
versidade Federal de Viçosa (2000) e Doutorado em Geografia pela Univer-
sidade Federal de Sergipe (2013). É professora da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia – UFRB do Centro de Ciência e Tecnologia em Energia 
e Sustentabilidade – CETENS e do Mestrado Profissional em Educação do 
Campo do Centro de Formação de Professores – CFP. Compõe a coordena-
ção do Núcleo da Incubadora de Empreendimentos Solidários – INCUBA/
UFRB da Rede UNITRABALHO e do Núcleo de Extensão e Pesquisa de De-
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senvolvimento Territorial – NEDET – Território Recôncavo da Bahia, Portal 
do Sertão e Vale do Jiquiriçá. Em agosto de 2015, assume a Pró-Reitoria de 
Extensão da UFRB. Tem experiência na área de Políticas de Desenvolvimen-
to Rural, atuando principalmente nos seguintes temas: educação do campo, 
metodologias participativas, agricultura familiar, tecnologias sociais, movi-
mentos sociais e sindicais do campo, projetos sociais, economia solidária, 
cooperativismo e associativismo

Wilson José Vasconcelos Dias
Mestrando em Planejamento Territorial pela Universidade Estadual de Fei-
ra de Santana, Bahia, possui graduação em Engenharia Agronômica pela 
Universidade Federal da Bahia (1986) e fez graduação, sem concluir, em Ci-
ências Econômicas (1933) pela Universidade Estadual de Feira de Santana. 
Trabalhou na EBDA, antiga EMATERBA de 1987 a 1988 nos municípios de 
Ourolândia e Valente. Depois na Associação dos Pequenos Agricultores do 
Estado da Bahia (APAEB) e depois no Movimento de Organização Comu-
nitária (MOC) onde trabalhou em todo o Território do Sisal no período de 
1998 a 2003. De 2003 a 2008, ocupou as funções de assessor especial do Mi-
nistro e Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em Brasília. Trabalhou de 2008 
a 2010 como Consultor na área de desenvolvimento territorial do Instituto 
Internacional de Cooperação Agrícola (IICA) em diversos Estados do Brasil 
e, a partir de 2010, atua com Superintendente de Agricultura Familiar da 
Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia. 
Ao longo da atuação profissional, ajudou na implantação de importantes 
instituições da Agricultura Familiar como a ASCOOB (Associação das Co-
operativas de Apoio a Economia Familiar), a UNICAFES (União Nacional 
das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária), além de di-
versos Conselhos Municipais e Territoriais, Cooperativas de Produção e de 
Crédito, Centrais de Associações, Agencias de Desenvolvimento e Redes de 
Entidades voltadas para o desenvolvimento rural como a REPARTE (Rede 
Parceiros da Terra), a ARCO SERTÃO (Agencia Regional de Comercializa-
ção), O COGEFUR (Conselho Gestor do Fundo Rotativo), a CET (Coorde-
nação Estadual de Territórios) e o Fórum Baiano da Agricultura Familiar. 
Atualmente é Diretor Executivo da Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional do Governo do Estado da Bahia.
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