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RESUMO 

A preocupação com a pobreza rural no Nordeste do Brasil não é recente. Este 
fenômeno, que, historicamente, tem sido considerado como uma conseqüência direta das secas 
cíclicas que atingem a zona semi-árida dessa região, só recentemente passou a ser abordado sob 
uma perspectiva mais ampla, em razão dos recorrentes insucessos das políticas e programas 
governamentais, e, também, do surgimento de novos paradigmas de desenvolvimento, que 
ampliam o enfoque das causas e condicionantes da pobreza. A questão central que motivou este 
estudo foi, portanto, identificar, por intermédio do exame das políticas e programas 
implementados pelo Estado, nas últimas cinco décadas, as possíveis causas para a tão limitada 
eficácia destas ações e, a partir dos resultados alcançados, verificar os eventuais avanços e 
aperfeiçoamentos no processo de planejamento e implementação dessas intervenções, tomando 
como referência  a experiência do Projeto Pró-Gavião. As avaliações realizadas confirmam que: 
a) as causas da persistência da pobreza rural na região são estruturais e históricas; b) as iniciativas 
governamentais visando à superação do problema foram, predominantemente, assistencialistas e 
vinculadas às forças políticas dominantes, condicionando a perpetuação de relações clientelistas 
de mando e sujeição e inibindo as possibilidades de participação social; c) o surgimento e o 
fortalecimento de formas associativas legítimas estão na base da constituição do capital social. 
Por outro lado, muito pouco das lições extraídas da implementação de programas anteriores foi 
incorporado aos desenhos dos programas mais recentes. Mesmo os aperfeiçoamentos 
introduzidos no processo de planejamento e no desenho desses programas não chegaram, até 
agora, a apresentar os resultados esperados, em termos de impacto e sustentabilidade. Isso se deu, 
sobretudo, pela dificuldade de operacionalização das ações propostas, na forma preconizada pelos 
mesmos.Desta forma, espera-se que este estudo possa vir a contribuir para a ampliação do 
conhecimento acerca da sustentabilidade dos programas de combate à pobreza rural na região 
Nordeste do Brasil, trazendo à luz as causas e condicionantes desse problema e apresentando 
sugestões, compatíveis com o contexto sócio-econômico e político da região, que possam, 
efetivamente, ser aproveitadas na modelagem de novos programas.    

Palavras-chave: Programas governamentais de desenvolvimento local; Pobreza; 

Sustentabilidade; Capital social.  



ABSTRACT 

Concern over rural poverty in the Northeastern region of Brazil is not a recent issue.  However, 
this phenomenon, historically considered a direct consequence of the cyclical droughts that affect 
the semi-arid region, is just recently being approached from a broader perspective.  This is due to 
the recurring failures of government programs and policies, as well as an emergence of new 
development paradigms that have amplified the focus on the causes and conditions of poverty. 
Therefore, the central question that prompted this study was to identify the possible causes for the 
limited effectiveness of these actions through an examination of the policies and programs 
implemented by the State throughout the last five decades.  Furthermore, based on these results, 
eventual advances and improvements in the planning and implementation process of these 
interventions were studied, using the Pro-Gavião Project as a reference. The assessments carried 
out confirm that: a) the causes of continued rural poverty in the region are structural and 
historical; b)  the governmental initiatives aiming at overcoming the problem were predominantly 
assistentialist and linked to the ruling political authoritie´s, which  contributes to the perpetuation 
of clientelistic relationships of power and subjection, thus hindering the possibilities  for social 
participation; c) the development and strengthening of legitimate social partnerships are 
fundamental for the constitution of social capital. On the other hand, very little of the lessons 
learned from the implementation of previous programs has been incorporated in the design of 
more recent programs.  Even when improvements were introduced into the planning process and 
design of these programs, they did not present the expected results in terms of impact and 
sustainability.  This is especially due to the difficulty in putting the proposed steps into action, in 
an extolled manner. It is hoped that this study can contribute to spreading knowledge regarding 
the sustainability of programs against rural poverty in the Northeast of Brazil, bringing to light 
the causes and conditions of this problem and presenting suggestions that are compatible with the 
socio-economic and political context of the region, and which may be used effectively in 
modeling new programs. 

Key words:  government programs for local development; poverty; sustainability; social capital 
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INTRODUÇÃO 

Em geral, são apontadas como históricas e estruturais as razões que explicam a 

persistência da pobreza rural, em larga escala, na região Nordeste do Brasil. As características 

climáticas prevalecentes, assim como os próprios padrões de ocupação territorial da região, 

por si só, já apontam para alguns desses condicionantes. Entretanto, outros fatores, com 

elevado poder explicativo, passaram a ser considerados, nas duas últimas décadas, como 

reforçadores da continuidade da pobreza nessa região, despertando a atenção dos cientistas 

sociais, dos organismos multilaterais de financiamento e, mesmo, de técnicos e de instituições 

que coordenam ações voltadas para o desenvolvimento rural e para a melhoria das condições 

de vida das comunidades carentes.

São inúmeros os fatores de vulnerabilidade a que estão expostos oito, dos  nove 

estados do Nordeste, em decorrência  da instabilidade climática, marcada pelas recorrentes 

secas que acontecem, em média, a cada cinco anos, nas zonas semi-áridas da região. Por outro 

lado, é importante destacar que o comportamento dos setores econômico e social, durante 

esses episódios, configura um quadro de grande desequilíbrio na região, marcado pela 

redução do mercado e da renda e, também, pela migração de parte da população rural, 

decorrente da interrupção da produção das lavouras e do desemprego. 

No que se refere aos padrões de ocupação demográfica e produtiva da região, cabe 

mencionar que este processo foi praticamente concluído em fins do século XVIII, seja pelo 
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transbordamento da agropecuária extensiva e de lavouras de subsistência, seja por influxos da 

monocultura agro-exportadora litorânea, ou, ainda, pelas incursões que, a partir de Minas 

Gerais, seguiram o caminho do rio São Francisco. Sua expansão e adensamento deram-se 

mais pelos impulsos biológicos do que econômicos, da pecuária. No Nordeste o homem 

apenas seguiu o boi, adentrando-se por terras cada vez mais secas (PROJETO ÁRIDAS, 

1995, p.46).

É nesse contexto que o Estado passou a intervir na região, no último século, 

alternando o assistencialismo oficial, nos períodos das secas, com as ações programadas, que 

visavam dotar o Nordeste da infra-estrutura necessária ao seu desenvolvimento nos anos em 

que tal fenômeno não ocorria. Aqui, parece residir a contradição entre os propósitos e os 

resultados alcançados a partir dessas intervenções. Como será mostrado ao longo deste 

estudo, foram inúmeras as tentativas promovidas pelo Governo para atender as supostas 

demandas da região. Bilhões de dólares foram gastos na implementação de políticas e 

programas de desenvolvimento, sem que houvesse alterações significativas nos indicadores 

econômicos e sociais da região, dos estados, e, principalmente, dos municípios rurais, 

detentores dos mais altos índices de pobreza do País. 

A dimensão que a questão da pobreza assume no Nordeste é bem sintetizada por 

Navarro apud WINROCK (2000), quando assinala que a região concentra, pelo menos, um 

terço do total de pobres oficialmente reconhecidos como tais no Brasil e, especificamente, 

dois terços dos pobres rurais. Além disso, pouco menos da metade dos brasileiros 

considerados como indigentes, de acordo com os levantamentos oficiais realizados, vive em 

áreas rurais da região. 

A idéia central prevalecente na definição das políticas públicas para região, 

especialmente até a década de cinqüenta, sempre foi a de que as secas se constituíam no 

principal problema do Nordeste. Trata-se, assim, de unilateralizar o problema da pobreza, 
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reduzindo-o a uma única causa, possível de ser combatida, com uma maior oferta de água, a 

partir do aumento da capacidade de armazenagem desse recurso. Embora não se pretenda 

negar a importância e a gravidade que a questão da seca assume na região, em razão da 

extensa área e do elevado contingente populacional atingido por seus efeitos, também não se 

pode desconsiderar que a dimensão e a complexidade do problema da pobreza crítica e 

persistente na zona rural do Nordeste têm outras causas, que extrapolam o aspecto meramente 

climático e a sua evidente relação com esse fenômeno. 

Entende-se que a pobreza no Nordeste é estrutural e envolve as relações do 

conjunto da região com o país. Desta forma, não é possível pensar a questão da pobreza do 

Nordeste brasileiro e da sua reprodução, sem considerar as interações que a região, ou, mais 

particularmente, a parcela mais pobre da população nordestina, estabelece com o resto do 

país, seja do ponto de vista político e econômico, seja na esfera das relações de poder. 

Nesse sentido, ela é atribuída, em geral, ao tradicionalismo dos agricultores e das 

elites locais (caráter cultural), à baixa produtividade da agricultura, às deficiências na 

apropriação de novas tecnologias e à falta de adaptação destas às características da região, às 

deficiências da agropecuária regional, a fenômenos climáticos (seca), à escassez de recursos 

hídricos, à qualidade da terra, à estrutura de distribuição da terra, à dominação político-

cultural à qual são submetidos os agricultores pelos poderes políticos locais (apropriação e 

privatização do Estado) e a um modelo equivocado de desenvolvimento que, por exemplo, 

prioriza o aspecto assistencialista (WINROCK, 2000) 

Por sua vez, ganhou corpo, nos anos recentes, a teoria de que não se pode alcançar 

o desenvolvimento, em bases sustentáveis, a partir, apenas, do crescimento econômico. A 

percepção de que a participação, a cidadania e o capital social, que conformam as redes 

cívicas de solidariedade e confiança, são ingredientes que contribuem para o crescimento 

econômico, o bem estar e o bom funcionamento administrativo de regiões e, mesmo, de 
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países, determinou a inclusão desses fatores como objeto de análise para a identificação das 

causas das diferenças de rendimento das instituições e dos grupos sociais (PUTNAM, 1996).  

No caso particular do Nordeste rural, que, historicamente, é marcado pela presença de 

relações baseadas no clientelismo político e no assistencialismo, é essencial que tais fatores 

sejam considerados, em qualquer estudo que objetive identificar as causas e condicionantes do 

baixo desempenho dos programas e da persistência da pobreza na região.    

Como se pode verificar, através das análises e avaliações apresentadas nos 

próximos capítulos, grande parte dos insucessos atribuídos às políticas e programas de 

combate a pobreza concentra-se na distorção do enfoque conferido ao problema, e no 

distanciamento entre os objetivos e estratégias propostos nos mesmos e as reais demandas da 

região.      

É necessário, portanto, ampliar a abordagem tradicional, que, até há pouco tempo, 

condicionara o direcionamento das ações públicas para os projetos de infra-estrutura física ou 

para as ações paliativas e emergenciais de combate conjuntural às secas.  É  necessário buscar, 

nas variáveis histórico-culturais, sócio-políticas, geo-ambientais e econômicas, as respostas  

mais consistentes  para o problema da perpetuação da pobreza no Nordeste do Brasil, de 

modo a tornar possível  o estabelecimento de políticas e programas mais adequados à sua 

superação. Cabe, então, como foco orientador deste estudo, investigar as seguintes questões: 

(i) Quais as razões da limitada eficácia transformadora das ações de combate à 

pobreza rural empreendidas pelo Estado?  

(ii) Em que medida, as lições extraídas dos Programas Especiais, já implantados 

nos estados do Nordeste, contribuem para a formulação de novos programas, 

mais sustentáveis e efetivos? 

Esse estudo busca, portanto, a partir do quadro referencial acima, traçar uma 

abordagem dos diversos fatores que podem influenciar no êxito e na sustentabilidade dos 
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programas de combate a pobreza rural da região, em torno de dois aspectos centrais: a 

natureza da intervenção do Estado e a sustentabilidade das estratégias e metodologias de 

implementação desses programas. 

No primeiro capítulo, serão examinadas, a partir de uma retrospectiva histórica, as 

relações inter-regionais entre o Centro-Sul e o Nordeste, com o propósito de esclarecer os 

possíveis condicionantes para o atraso desta última região. Serão, também, analisadas as 

principais intervenções governamentais na região, a partir da avaliação das políticas e 

programas implementados nos últimos cinqüenta anos, os recursos alocados, os resultados e, 

sobretudo, como estes programas estiveram concretamente articulados às visões e às forças 

políticas dominantes no Nordeste e no País, visando a conhecer a efetividade e os impactos 

dos mesmos na promoção do desenvolvimento do Nordeste.

No segundo capítulo, serão abordados os conceitos centrais que apoiarão as 

análises dos Programas, quais sejam: pobreza, sustentabilidade e capital social. Não se 

pretende realizar uma ampla pesquisa acerca desses conceitos, em suas múltiplas abordagens, 

mas sim buscar, dentre os autores selecionados, aquelas referências que apresentem maior 

poder explicativo para os êxitos e fracassos dos programas avaliados, bem como para 

estabelecer as tendências de impactos e da sustentabilidade do Pró- Gavião.

O terceiro capítulo descreverá a região onde está sendo implementado o Pró-

Gavião, com o objetivo de possibilitar um amplo conhecimento da estrutura social, política, 

econômica e ambiental, criando, assim, as condições para a análise da adequação do modelo 

do referido projeto, bem como da sua estratégia operacional.     

No quarto capítulo será abordado todo o processo de planejamento do Pró-Gavião, 

envolvendo a estratégia operacional, a metodologia de trabalho e a estrutura organizacional da 

unidade executora, de modo a permitir a posterior comparação entre o planejamento e a 
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execução das ações, bem como a identificação dos eventuais desvios e as suas possíveis 

causas.

                   O quinto capítulo apresentará os resultados parciais do Projeto, a partir da 

avaliação de meio-período, realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA, 2001) e, também, de algumas considerações extraídas da pesquisa realizada 

pela autora, com representantes dos beneficiários, instituições parceiras, equipe técnica e de 

coordenação e prefeituras municipais. Também foram feitas consultas ao relatório do 

Primeiro Encontro das Comunidades da Região do Pró-Gavião e aos relatórios de 

acompanhamento da United Nations Office for Project Services (UNOPS), relativos ao 

período de abril de 1997 a novembro de 2001. Os resultados apresentados se constituirão em 

subsídio essencial para análise de tendências do projeto.

Finalmente, serão apresentadas as conclusões alcançadas, a partir da matriz de 

análise dos fatores condicionantes da sustentabilidade dos programas de combate à pobreza 

rural, assim como as contribuições e limitações do estudo realizado. 

É importante registrar que a consulta à ampla base de informações do projeto só 

foi possível em razão da autora ter integrado, durante oito anos, a Diretoria da empresa 

executora do mesmo, bem como por ter coordenado o referido projeto durante, 

aproximadamente, quatro anos, período este coincidente com a fase de implantação, ora 

avaliada.

METODOLOGIA 

Para a perfeita compreensão dos processos de formulação e implementação de 

Programas Especiais, sob a ótica da sustentabilidade, fez-se necessário, inicialmente, 

conhecer e analisar os pressupostos básicos que compõem este paradigma e buscar a sua 
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relação com as políticas governamentais e as condições sociais prevalecentes, nos diferentes 

momentos em que tais programas foram concebidos. 

Assim, a etapa inicial deste trabalho de pesquisa consistiu no levantamento e 

revisão da bibliografia de alguns autores que se dedicam aos temas pertinentes ao objeto do 

estudo, para a definição dos conceitos de pobreza, de sustentabilidade e de capital social, tidos 

como balizadores das análises efetuadas. 

Também, nesta etapa, foi consultada a literatura gerencial, integrada por 

documentos técnicos elaborados por instituições financiadoras, agências governamentais, 

universidades e consultores independentes, com o objetivo de obter contribuições para a 

sistematização do conhecimento sobre os programas analisados. 

A opção em favor do estudo de caso como estratégia de pesquisa deveu-se, 

principalmente, à natureza do objeto enfocado, que envolve a análise de múltiplas variáveis 

significativas, para o alcance dos resultados pretendidos e, ainda, pelo fato das ações 

avaliadas serem implementadas pelo Estado. A esse respeito, Sjoberg et al. apud Roesch 

(1999), afirmam: 

O estudo de caso baseado em pesquisa de campo em profundidade ou na análise de 
documentos, apresenta integridade própria: permite o exame de um conjunto básico 
de áreas problemáticas, relacionadas à interação social, processos históricos e 
estruturas organizacionais, Por exemplo, é preciso reconhecer que, no ambiente 
burocrático, as aparências não são a única realidade: o sigilo burocrático é um 
aspecto central dessa forma organizacional. Tal aspecto do sistema não pode ser 
estudado por meio de surveys ou experimentos. Mediante investigação em 
profundidade, o investigador pode obter uma compreensão mais profunda da 
natureza do poder na ordem global, que é crescentemente dominado pelas 
organizações burocráticas; de forma concomitante, necessita-se prover uma voz 
para as pessoas vulneráveis ou em situação de desvantagem, [...] (p.198) 

  Tendo em vista que foi escolhida para análise a estratégia de implementação do 

Projeto Pró-Gavião, além da pesquisa de avaliação de meio-período, realizada pela 

EMBRAPA, (2001), foi realizada, também, pela autora, uma pesquisa qualitativa, abrangendo 
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todos os segmentos envolvidos na execução do Projeto, que incluem a equipe de 

coordenadores, os prefeitos municipais, os representantes dos beneficiários e os 

representantes das instituições que atuam como parceiras na implementação dos seus diversos 

componentes.

As informações relativas à pesquisa qualitativa, acima referida, foram levantadas 

através de três tipos de questionários, que constam dos ANEXOS III, IV e V, contendo

perguntas especialmente direcionadas para cada segmento. 

O primeiro questionário, contendo 38 perguntas sobre aspectos estratégicos e 

operacionais do Projeto, foi dirigido aos coordenadores, de todos os níveis hierárquicos, além 

da equipe de assessoras sociais e técnicos que atuam diretamente nas comunidades. Este 

questionário foi, também, utilizado nas entrevistas com as instituições e entidades co-

executoras. O segundo questionário foi dirigido aos prefeitos. Contendo apenas 15 perguntas, 

enfocou aspectos relacionados com a concepção, a participação municipal e a efetividade das 

ações empreendidas. O último questionário, com 12 perguntas, foi elaborado para levantar 

impressões sobre o impacto produzido pelo projeto nas comunidades e famílias, bem como 

para avaliar o grau de participação e envolvimento dos beneficiários no planejamento e 

implementação das ações. 

Os questionários dirigidos aos beneficiários foram aplicados pela equipe de 

campo do Projeto, sob a orientação e o acompanhamento da autora, nos treze municípios de 

sua área de abrangência. Foi definida uma amostra aleatória de cento e trinta entrevistados, de 

ambos os sexos, com distintas faixas etárias, moradores das comunidades atendidas pelo Pró-

Gavião, pertencentes ou não aos grupos de interesse formados pelo Projeto.  

Os demais questionários foram encaminhados diretamente aos entrevistados, via 

e-mail, ou entregues em mãos, e contemplaram o universo de cada um dos segmentos 

envolvidos. Esta opção só foi possível em razão do reduzido quadro técnico e gerencial do 
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Projeto, assim como do número relativamente pequeno de municípios e de parceiros que 

participam da sua implementação.  

O índice de retorno foi de 100%, para os beneficiários, tendo sido respondidos os 

cento e trinta questionários enviados. Do mesmo modo, 100% dos técnicos e coordenadores 

responderam à pesquisa. Com relação às instituições e entidades parceiras, foi obtido um 

índice de retorno de 87,5%. Dos oito questionários enviados, apenas um não foi respondido, 

por uma entidade recém incorporada ao Projeto, o que não chegou a comprometer a análise 

efetuada. Quanto às Prefeituras Municipais, dos treze Prefeitos consultados, apenas seis 

responderam, representando um retorno de 46%. 

A estruturação e a aplicação desta pesquisa, assim como o tratamento e a 

avaliação dos dados não observaram, com rigor, os métodos estatísticos, uma vez que a 

mesma teve, apenas, o propósito de ampliar e diversificar as fontes de informações, para 

permitir uma avaliação mais segura e isenta do Projeto, em seus aspectos qualitativos. 

A análise dos dados coletados foi procedida a partir da leitura, da verificação da 

consistência e do enquadramento das respostas nos quatro aspectos relevantes para o 

problema de pesquisa: a concepção, a estratégia de implementação, a efetividade das ações 

empreendidas e a sustentabilidade do Projeto.  

A análise efetuada procurou, sempre, estabelecer as relações de nexo entre os 

aspectos conceituais do Pró-Gavião a sua operacionalização, aportando os subsídios obtidos a 

partir do referencial teórico e das experiências congêneres analisadas. 
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1    AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS PARA O NORDESTE DO BRASIL 

1.1  O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO NORDESTE NA ECONOMIA NACIONAL 

As transformações sociais e econômicas que afetaram a sociedade brasileira a 

partir da década de 30 não aconteceram de maneira uniforme, em todo o território nacional. 

Algumas regiões somente foram incorporadas à sociedade nacional tardiamente, ou ainda 

buscam participar plenamente do processo de desenvolvimento em curso. Este é o caso da 

região Nordeste que, historicamente, esteve desatrelada da dinâmica alcançada por outras 

regiões do Brasil, estando, ainda hoje, em busca dos caminhos que a conduzam a uma maior 

integração econômica e social com o resto do país e do mundo. 

Convém, portanto, voltar a atenção para as especificidades deste processo, com o 

propósito de entender as possíveis relações existentes entre esse modo de inserção e a atual 

posição dessa região em relação às demais regiões mais desenvolvidas. 

No que se refere ao processo de constituição de uma economia nacional, a tese 

central, defendida por Sampaio et al. (1980), é a de que o subdesenvolvimento relativo do 

Nordeste, longe de ser uma conseqüência do seu isolamento do processo de desenvolvimento 

brasileiro, é, ao contrário, um produto da sua integração neste mesmo processo. 

Efetivamente, a partir de 1930, o desenvolvimento industrial brasileiro 

concentrando na região Centro-Sul começou a conformar uma divisão regional do trabalho 
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nacional, em substituição às economias regionais isoladas, cujas dinâmicas eram dadas, 

principalmente, por suas relações com o exterior. 

A revolução de 1930 operou, de fato, alterações significativas nos mecanismos 

político-institucionais e jurídicos, através de medidas como a eliminação de barreiras 

alfandegárias entre os Estados, a abolição da capacidade dos mesmos de legislarem sobre 

comércio exterior, e a instituição de imposto de consumo. 

Com estas medidas, e atuando de modo decisivo na criação de infra-estrutura, o 

Estado central viabilizava o crescimento da economia industrial do Centro-Sul. Tratava-se, de 

fato, da implantação de um Estado Nacional unificado, que favorecia a expansão capitalista 

hegemônica no Centro-Sul. 

Em conseqüência desse processo, o Nordeste se enfraquecia política e 

economicamente, passando a mero expectador da crescente invasão de produtos industriais e 

agrícolas daquela região. Do mesmo modo, perdia mercados e via evadirem-se substanciais 

parcelas de capital e de mão de obra regional, através das migrações. 

Os fatores determinantes das desigualdades regionais que ainda persistem entre o 

Nordeste e o Centro-Sul foram muito bem sintetizados por Sampaio et.al. (1980, p.46):

Como resultado da herança histórica e da redivisão regional do trabalho, as relações 
entre sociedade, economia e Estado no Nordeste se colocaram de modo diferente 
das que prevaleciam no Centro-Sul. Com isto se quer dizer que a atuação do Estado 
na região, a estrutura e a dinâmica do seu sistema econômico, e o desenvolvimento 
e o modo de articulação das diversas forças sociais era, realmente, próprio e 
distinto, e não apenas porque se concentravam em um estágio mais “atrasado” em 
relação ao Centro-Sul. Na verdade era a própria expansão do Centro-Sul que 
condicionava e limitava, estruturalmente, as possibilidades de desenvolvimento da 
região Nordeste. 

A economia regional do Nordeste não apresentava quaisquer transformações 

substanciais, permanecendo concentrada na produção de açúcar na Zona de Mata, no algodão 

e na pecuária no Sertão e no Agreste. A indústria têxtil e a alimentícia, que predominavam na 

região, também não sofreram mudanças qualitativas, permanecendo localizadas em torno de 
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Recife e Salvador. Desta forma, ao contrário do que acontecia no Centro-Sul, a atuação do 

Estado na região era limitada, reduzindo-se à incorporação de algumas ferrovias deficitárias e 

à criação da Chesf, em 1948. 

Vale registrar que outras intervenções do Estado, através do IAA (Instituto do 

Açúcar e do Álcool), do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) e do 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB), agências apoiadoras da economia tradicional da região, 

também acabavam por impedir a expansão capitalista para a região Nordeste, favorecendo, 

assim, esta expansão no Centro-Sul. 

Ao contrário do que ocorrera naquela região, a atuação do Estado no Nordeste não 

criou qualquer antagonismo perante as diversas forças sociais que compunham a estrutura 

regional de classes – as oligarquias algodoeiro e pecuária dos coronéis, a burguesia 

açucareiro-têxtil, o proletariado urbano e o campesinato: o seu papel continuava a ser o de 

mediador entre os confrontos que se verificavam nas relações entre estas classes. 

Somente a partir de meados da década de 50, esse quadro viria a sofrer 

modificações significativas, com a ascensão das forças populares, na cidade e no campo, 

através das ligas Camponesas e dos Sindicatos Rurais, impondo ao Estado uma alteração na 

sua atuação na região. 

É nesse momento que o Governo decide criar a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Em linhas gerais, pode-se afirmar que esta agência 

acabou por se constituir em um mecanismo de destruição da economia tradicional da região, 

de sujeição da burguesia industrial regional à burguesia do Centro-Sul e de libertação do 

Estado do controle exercido, até então, pelas oligarquias agrárias. 

A SUDENE transformou-se em um instrumento politicamente forte e 

tecnicamente equipado, garantidor da expansão capitalista para o Nordeste e da unidade 

nacional, representada pela burguesia do Centro-Sul. 
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O golpe militar de 1964 e as políticas que se seguiram vieram reforçar, ainda 

mais, a hegemonia burguesa em nível nacional, afastando do pacto do poder as forças 

populares, estabelecendo um maior controle sobre a sociedade civil e assegurando um 

processo de crescimento acelerado. 

No Nordeste, a partir dos anos 70, observa-se uma perda acentuada da 

importância das forças sociais regionais no cenário político nacional, reforçando o processo 

de centralização de poder em um Estado Nacional unificado. 

Com efeito, pode-se afirmar que os grupos regionais ou locais foram, 

progressivamente, afastados do pacto de poder nacional, à exceção daqueles que, 

acompanhando as mudanças do sistema econômico, transformaram-se em grupos 

empresariais de âmbito nacional. 

1.2  AS ORIGENS DO PLANEJAMENTO REGIONAL PARA O NORDESTE 

Examinada a posição do Nordeste do contexto nacional, em suas linhas mais 

gerais, passa-se agora a analisar, mais detidamente, a intervenção do Estado na região, com o 

propósito de identificar de que modo essa intervenção afetou as relações de classe em nível 

regional, e em que medida continua a influenciar na definição e execução das políticas de 

desenvolvimento na atualidade. 

Analisar a intervenção estatal na região Nordeste significa analisar a política 

econômica nacional, pelo menos, até o final da década de 50. Com efeito, não se pode falar 

em uma política econômica para a região até a criação da SUDENE, na medida em que a 

atuação do Estado no Nordeste tinha um caráter nitidamente assistencialista e emergencial. 

Segundo Sampaio et al. (1980), é possível observar, claramente, no Nordeste, dois 

períodos distintos, a partir da intervenção do Estado para a redução da debilidade da região e a 

promoção do seu desenvolvimento. O primeiro deles, que vai até 1958, é caracterizado pela 
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ênfase na luta contra as secas, resultante da identificação desse fenômeno como sendo o fator 

responsável pela fraqueza da economia regional e pelos seus baixos níveis de crescimento. 

Entretanto, no final desse período, esta concepção estreita de combate às secas já começava a 

ser redirecionada, no sentido de uma abordagem mais analítica, que contemplava um conjunto 

mais amplo de variáveis na identificação do problema regional. O segundo período tem início 

com a seca de 1958 e o relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN), sendo marcado por uma perspectiva de análise do atraso regional baseada numa 

teoria do desenvolvimento econômico, da qual resultou a adoção do planejamento, como 

recurso capaz de fortalecer a economia regional. 

Pode-se considerar a seca de 1877-79 como marco de referência para as 

intervenções do governo central na região Nordeste. Este fenômeno, embora recorrente, 

conforme demonstra a tabela constante do Quadro 1.1, atingiu de forma particularmente 

severa a região, após 30 anos de chuvas abundantes.  

A síntese das ocorrências mais marcantes desse período é feita por Gomes (2001, 

p.84)

A crônica do Século XIX é dominada pela grande Seca de 1877/79, na qual tinham 
morrido 500 mil pessoas, só no Ceará. Há quem diga que a ‘seca dos dois setes’ 
abalou o Império, contribuindo para a sua queda, doze anos depois [...]. Foi uma 
seca violenta. Em alguns aspectos não essencialmente diferentes das demais, em 
outros, sim. A mortandade do gado [...] e as hordas de retirantes morrendo pelas 
estradas, ou chegando, alguns, às serras e ao litoral, não eram, propriamente, 
novidades. Já a ação do governo apresentou características inusitadas. 

Continuando, esse mesmo autor registra as providências que foram adotadas pelo 

Governo para orientar a assistência à população vitimada pela seca: 

a sistematização do socorro, sobretudo na forma de distribuição de alimentos, pelos 
governos provinciais [...] constituía uma nova política. Pela primeira vez aparece um 
certo esforço de imprimir racionalidade ao enfrentamento do problema das secas, com 
a nomeação, pelo Governo Imperial [...] de uma comissão de cientistas para estudar o 
problema  (GOMES, 2001,  p. 89) 
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Até 1879, o Governo prosseguiu despendendo recursos em assistência e obras 

relacionadas com a seca. Com o término da estiagem, naquele ano, o problema foi relegado ao 

esquecimento, contribuindo para as conclusões de Albert Hirschman (apud GOMES, 2001) 

sobre a atuação do Governo no enfrentamento das secas nordestinas. Segundo esse autor, o 

Governo é um ente que não age; apenas reage, retardamente, quando a sua inércia é 

perturbada por influências externas. De acordo com Gomes (2001) esta constatação não é 

válida somente em relação às providências emergenciais, mas, também, para as políticas de 

longo prazo, generalização que poderia derivar para o estabelecimento de uma lei, que esse 

autor denominou de lei de Hirschman. 

Como parte das medidas de emergência adotadas foram, também, construídas 

pequenas barragens e iniciados os planos para algumas grandes barragens. Contudo, foram 

registradas, em diversos relatórios da época, denúncias de favoritismo na distribuição de 

alimentos e de verbas dos programas de emergência, induzindo o Governo Republicano a 

criar, em 1909, a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), para substituir as comissões até 

então indispensáveis para apoiar tais programas. 

A atuação da IOCS e das demais agências que a sucederam baseou-se na crença 

de que o problema-chave do Nordeste era a seca e que este problema poderia ser resolvido 

pela Engenharia1. Esta concepção hidráulica determinou as linhas de ação desta agência, que 

foram centradas na construção de açudes, barragens e de projetos de irrigação para garantir o 

suprimento de água e a continuidade das atividades agrícolas durante os períodos de seca.  

Outras medidas incluíam, ainda, a melhoria das redes de transportes para 

proporcionar trabalho aos desempregados e a instalação de usinas hidrelétricas. 

1 A IOCS foi renomeada como Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), em 1918, e Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em 1945. Este, ligado atualmente ao Ministério de Integração 
Regional, permanece como uma das principais agências contra as secas.  
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O desempenho das agências ao longo da sua existência flutuou grandemente, já 

que o fluxo de recursos costumava estar associado à gravidade de determinada seca ou ao 

local de origem do Presidente da República ou de seus ministros de maior expressão. 

Com efeito, a instabilidade dos fluxos de recursos alocados para a Inspetoria veio 

a se constituir um sério problema para a região. Segundo Sampaio et al. (1980), apesar dos 

dispositivos constitucionais determinarem a alocação de percentuais que variavam entre 3 e 4 

por cento das receitas federais para o Nordeste, as verbas destinadas aos programas regulares 

da agência, em geral, não eram liberadas no volume e prazos necessários  

A esse respeito, convém registrar que os recursos destinados ao Nordeste eram 

fortemente sujeitos à interferência do Governo Federal, que, em períodos de crise, os retinha 

para atender aos seus próprios programas ou às poderosas famílias rurais – especialmente a 

oligarquia algodoeiro–pecuarista, que chegou, mesmo, a direcionar as ações dos órgãos 

públicos para o atendimento dos seus interesses. 

Em verdade, as secas, assim como a atuação das agências e elas relacionadas se 

tornaram parte inseparável do estilo político e do sistema de dominação prevalecente no 

Nordeste, tendo gerado uma tal quantidade de escândalos, que o fenômeno recebeu, 

ironicamente, o apelido de indústria das secas.

Enquanto que as primeiras políticas oficiais para o Nordeste se endereçavam 

principalmente ao sertão semi-árido, algumas intervenções foram efetuadas para dar apoio aos 

principais bens de exportação da zona da mata úmida – o açúcar e o cacau. 

No que diz respeito ao açúcar, as políticas anteriores a 1930 eram de caráter 

essencialmente ad hoc, respondendo às periódicas baixas no mercado internacional deste 

produto e às conseqüentes pressões por parte dos produtores. Até então, a atuação do Governo 

de caracterizava pelos reajustes de tarifas e pelo fornecimento de crédito à produção. 
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Com o colapso do mercado mundial de açúcar, em 1920-30, foi criada uma 

agência para lidar com os problemas da indústria açucareira de modo sistemático e 

permanente. As principais funções desta agência eram fixar as cotas de produção para cada 

uma das regiões açucareiras do país (o Nordeste e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro), 

garantir preços mínimos, providenciar crédito para a produção e estabelecer normas para a 

operação de novas usinas de açúcar. 

Na prática, essa agência tinha o propósito subjacente de defender a atividade 

açucareira no Nordeste, já arcaica em relação à região produtora do Centro-Sul. 

A atuação do IAA se constituiria em um mecanismo de proteção da burguesia 

agroindustrial do Nordeste, tendo sido, portanto, controlada por membros desse grupo, desde 

a sua criação (OLIVEIRA, 1993, p.67). 

A respeito destas intervenções protecionistas do Estado na região Nordeste, 

observou Oliveira (1993, p.67): “a ironia da história consiste precisamente no fato de que foi 

sob a direção nominal de membros da burguesia açucareira do Nordeste que o eixo da 

produção do açúcar passou do Nordeste para a região industrial comandada por São Paulo”. 

Apesar dos empreendimentos anteriormente mencionados, se tornou cada vez 

mais evidente, nos anos 40 e 50, que o enfoque hidráulico adotado pelas agências contra a 

seca tinham feito relativamente pouco para promover o desenvolvimento do Nordeste. Esta 

constatação, associada a algumas mudanças nas políticas governamentais, foi determinante 

para a definição das novas formas de intervenção do Estado na Região. 

Nesse período, a política de Governo começa a concentrar-se nas seções 

intermediária e inferior do Vale do Rio São Francisco, que era considerado por muitos 

políticos e estadistas como um grande vácuo separando o Nordeste do Centro-Sul, impedindo 

o desenvolvimento daquela região (SAMPAIO et. al., 1980, p.54) Era, portanto, necessário, 

promover o desenvolvimento da área para ajudar a reduzir as desigualdades regionais. 
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Os primeiros passos no sentido de implantar esta estratégia foram a criação da 

Companhia Hidrelétrica de São Francisco (CHESF) e da Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF), em 1945 e 1948, respectivamente. A CVSF, constituída nos moldes da Tennessee 

Valley Authority, deveria promover a colonização e o desenvolvimento de toda a bacia fluvial 

de 630.000 Km². As funções da CVSF incluíam a regulação do fluxo fluvial, o controle das 

enchentes, o planejamento do uso da terra, a irrigação, a produção de energia elétrica, 

melhorias no transporte e comunicações, além do fornecimento de diversos serviços sociais. 

Organizada como entidade governamental, bem provida de recursos, mas sem 

dispor de um projeto claro sobre como exercer as suas competências, a CVSF logo cedeu aos 

apelos clientelistas na região, reproduzindo, neste particular, a subordinação do DNOCS aos 

grupos oligárquicos locais. 

A CHESF, pelo contrário, tinha a sua finalidade claramente definida: desenvolver 

o potencial hidrelétrico das quedas de Paulo Afonso, no Rio Francisco. Com um capital 

limitado e tendo que demonstrar, freqüentemente, a viabilidade técnica e econômica de seus 

projetos, esta empresa tornou-se um alvo mais difícil para o clientelismo, vindo a consolidar-

se na região como um exemplo de eficiência operacional. Ressalve-se, no entanto, que os 

objetivos da CHESF, embora não estivessem voltados para o atendimento imediato das 

demandas dos grupos locais, conciliaram os interesses destes com os da burguesia nacional, 

de integrar o Nordeste à economia do país. 

Outra importante iniciativa do Governo que merece registro foi a criação do BNB, 

em 1952. O BNB foi a primeira agência federal localizada no Nordeste com o objetivo de 

apoiar o desenvolvimento da região. Nessa condição, o BNB contou com o aporte de recursos 

do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Nordeste, para viabilizar empréstimos 

direcionados à agricultura comercial e à atração de indústrias, garantindo, assim, a expansão 

dos setores primário e secundário da economia nordestina. 
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Apesar do seu propósito declarado, ao longo dos anos 50, cerca de 70% das 

operações de crédito que havia realizado, eram de caráter comercial e de curto prazo. Estes 

problemas operacionais estavam relacionados com a dificuldade de identificação de boas 

oportunidades de investimentos industriais e a impossibilidade de estender o crédito agrícola 

aos pequenos produtores. 

Cumpre ressalvar, no entanto, que o BNB desempenhou um relevante papel na 

mudança do enfoque relativo às questões do desenvolvimento do Nordeste, tendo contribuído, 

significativamente, para a formação de técnicos e de pesquisadores, através do Escritório 

Técnico do Nordeste (ETENE). 

A seguir, será examinado o segundo período da intervenção do Estado na região 

Nordeste, marcado pela criação da SUDENE. 

1.2.1  A SUDENE: Uma Nova Abordagem do Desenvolvimento Regional. 

A inclemente seca que assolou o Nordeste em 1958 despertou no Governo a 

percepção de que, apesar da presença institucional, através do DNOCS, da CVSF e do BNB, e 

da infra-estrutura relativamente sólida representada por um considerável número de barragens 

e reservatórios e do bom suprimento de energia elétrica, estas intervenções não haviam sido 

capazes de impedir ou, mesmo, de atenuar os efeitos dramáticos do fenômeno sobre a 

população pobre da região. 

Segundo estimativas apresentadas pela SUDENE (apud GOMES, 2001), a seca de 

1958 atingiu uma área de 500 mil km², abrangendo uma população de 11 milhões de 

habitantes, dos quais, pelos menos, 2 milhões foram suas vítimas diretas. 

Confrontado pela permanente ineficiência na redução da pobreza no Nordeste, que 

obrigara o Governo a, mais uma vez, adotar os programas emergenciais para socorrer os 
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flagelados da seca, o Presidente Juscelino Kubitschek iniciou o que viria a ser uma completa 

reformulação no tipo de política até então adotada para a região. 

No plano externo, a Revolução Cubana e, internamente, fatos como a construção 

de Brasília, a mudança da atuação da Igreja Católica, o surgimento das Ligas Camponesas, o 

movimento Nacionalista – Populista e a vitória de governadores da oposição na Bahia e em 

Pernambuco, contribuíram fortemente para essa mudança de orientação (SAMPAIO et al.,

p.58).

Sobre o contexto que condicionou o surgimento da SUDENE, o seu idealizador, 

Celso Furtado, (1999, p.61 e 64), depõe: 

Houve a seca de 1958. Por causa dela Juscelino me chamou, [...].Organizei uma 
pequena equipe para fazer o projeto Sudene, que depois Juscelino lançou como 
política de desenvolvimento para o Nordeste. Ele tinha enfrentado a seca de 1958, 
que foi terrível,  meio milhão de pessoas morrendo de fome nas ruas. 

Furtado, um economista nordestino, recém chegado do Brasil, após notável 

participação na Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), tinha fortes 

ligações com os grupos reformadores no Brasil e encarava as mudanças estruturais como pré-

condição para o crescimento econômico. 

Apoiado pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e 

por economistas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), Celso Furtado 

elaborou o relatório intitulado Uma Política para o Desenvolvimento Econômico do 

Nordeste, que documentava, em detalhe, as grandes disparidades entre o Nordeste e o Centro-

Sul, analisando, cuidadosamente, suas causas fundamentais e sugerindo as novas políticas a 

serem adotadas. 

Os pontos mais enfatizados no documento eram a industrialização, a 

transformação das economias agrícolas da zona úmida e da zona semi-árida e a necessidade 
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de transferência de populações das zonas super-povoadas para outras regiões da Bahia e do 

Maranhão.

Outros pontos, altamente sensíveis, como o uso da terra na zona açucareira e nas 

áreas de pecuária também foram objeto de exame. O relatório introduziu a noção de mudança 

econômica e seus efeitos na redução das fontes tradicionais de influência e poder. 

O relatório Furtado consta como um dos documentos mais incisivos já escritos 

sobre os problemas e perspectivas para o Nordeste, tendo atraído o apoio político de 

intelectuais, de grupos de pressão, como a Igreja Católica e dos governadores de oposição, de 

políticos locais e nacionais, e de amplos setores da população. 

A esse respeito, Hirschman (apud SAMPAIO et al., 1980, p.59) comenta: 

A competência, a novidade, e o vigor do relatório Furtado e as promessas de seus 
muitos enfoques novos causaram uma profunda impressão. Suas inescapáveis 
conclusões eram de que não somente as agências que trabalhavam no Nordeste 
haviam falhado no cumprimento satisfatório de suas tarefas, mas que uma série de 
novas políticas de ação tinham de ser estabelecidas e tentadas. Desta forma, uma 
nova agência que teria a dupla tarefa de coordenar as agências existentes e de 
iniciar políticas inteiramente novas sob sua própria autoridade, começou a tomar 
nova forma. 

Uma vez que o relatório Furtado havia esboçado um plano de ação consistente 

para o desenvolvimento do Nordeste, tornou-se evidente a necessidade de uma agência 

regional para coordenar a execução das políticas. A criação da SUDENE, veio, portanto, 

como resposta a esta necessidade. 

A aprovação da lei de criação da SUDENE pelo Congresso, em dezembro de 

1959, constituiu-se em um triunfo político para o Presidente Juscelino Kubitschek. Furtado foi 

indicado como primeiro superintendente do órgão, cargo que gozou de status ministerial até 

1965.

Sediada em Recife, esta nova agência deveria ser administrada por um Conselho 

Diretor, que incluía representantes do DNOCS, CVSF, e outras agências regionais. Teriam 
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assento, ainda, os governadores dos nove estados do Nordeste, não apenas por sua influência, 

mas, principalmente, porque eles deveriam atuar como tomadores de decisão sobre as 

políticas regionais. 

Superado o desafio da criação da agência, o passo seguinte era a preparação e a 

aprovação do primeiro Plano Diretor. O debate sobre o Plano arrastou-se durante os anos de 

1960 e 1961, até que,em dezembro de 1961, após uma dura luta política, o Presidente João 

Goulart assinou a lei de sua aprovação. 

A aprovação do plano representou para a SUDENE a possibilidade concreta de 

financiamento de seus programas e, mais que isto, significou a derrota dos grupos 

tradicionalmente dominantes em seu intuito de levar a nova agência ao fracasso. O poder 

desses grupos, que tinha sido uma das causas do subdesenvolvimento regional havia, 

finalmente, sido quebrado. 

Desde 1960 até 1973, foram elaborados quatro Planos Diretores, abrangendo os 

períodos de 1961 a 1963, 1963 a 1965, 1966 a 1968 e 1969 a 1973. 

Estes Planos Diretores representaram uma nova fase da intervenção do Setor 

Público na economia da região. Esperava-se alcançar um aumento na eficiência dos 

investimentos públicos no Nordeste, subordinando-se a ação das agências federais às 

diretrizes propostas pela SUDENE. Ao mesmo tempo, a iniciativa privada seria estimulada 

por meio de incentivos fiscais e financeiros, dentre os quais destacou-se o mecanismo 

conhecido como 34/18. Este sistema foi concebido com o propósito de atrair para a região 

empresas cuja preferência inicial para localização seria o Centro-Sul. 

Durante o Governo Goulart, verificou-se o deslocamento da atenção do 

planejamento regional para o planejamento nacional e para o controle do acentuado processo 

inflacionário, que conduzia o país a uma série crise, impossibilitando a continuidade do 

desenvolvimento.
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A partir do golpe militar de 1964, o Governo Castelo Branco voltou-se, 

principalmente, para o controle da inflação, relegando, ao segundo plano, os programas de 

desenvolvimento regionais. 

Só a partir de 1970, quando a ocorrência da seca levou o Governo a adotar as 

mesmas medidas de emergência de sempre, é que a região passou a atrair novamente a 

atenção nacional, tornando clara a ineficiência das políticas dos anos 60 no enfrentamento das 

crises climáticas e de produção. Este período marcaria a marginalização da SUDENE do 

processo decisório, e assinalaria importantes mudanças nas políticas de desenvolvimento 

regional para o Nordeste. Estas mudanças culminariam no que se convencionou chamar fase 

dos “grandes projetos de combate à pobreza rural”. 
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1.3  A EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO NORDESTE 

Como já analisado anteriormente, até a década de 60 a economia nordestina era 

predominantemente agrícola, voltando-se para o suprimento de alimentos para os mercados 

regionais e ao provimento das divisas necessárias ao aprofundamento da política de 

substituição de importações (SAMPAIO et. al., 1980).

O suprimento de alimentos, obtido como excedente físico de produção de 

subsistência, conduzida a baixíssimo custo, garantia a mão-de-obra barata, que, por sua vez, 

permitia a continuação da produção do algodão e do açúcar, principais produtos  da base 

econômica da região. 

Ao lado dessa orientação da produção, (SAMPAIO et. al., 1980) o Nordeste 

supriu, por décadas, o resto do país com força de trabalho desqualificado e de baixo custo, 

comportando-se como bolsão de reserva de mão-de-obra, mantenedor de taxas de acumulação 

elevadas. 

Esse quadro só veio a ser alterado quando a indústria açucareira do Nordeste, de 

baixa produtividade, perdeu a competitividade em relação ao açúcar paulista, sustentando-se 

graças a política protecionista do IAA. Passado o período de altos preços internacionais do 

açúcar, no início dessa década, deixa de ser interessante para o país, a manutenção de uma 

indústria nordestina ineficiente e deficitária. 

O mercado de algodão, por sua vez, sofria forte concorrência dos produtos 

sintéticos, motivando a saída das multinacionais controladoras da exportação, da região para o 

Centro-Sul, que apresentava uma produtividade bastante superior à do Nordeste. O interesse 

dessas empresas na região direciona-se, então, para a comercialização do óleo de algodão e, 

especialmente, para a implantação da produção de soja. A indústria algodoeira entra em 

decadência, com a queda expressiva dos preços, em nível dos produtores. 
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Apenas o cacau permanecia com destaque na economia da região, embora em área 

bem delimitada no sul da Bahia. 

O contexto sócio-econômico da época foi muito bem sintetizado por Sampaio (1980, 

p.76):

O excedente relativo de mão-de-obra se faz presente em todas as regiões brasileiras, 
apresentando-se como potencial perturbador do ambiente sócio-econômico 
desejável para que se processe a acumulação. O Estado em seu papel coercitivo e 
conciliatório busca alternativas que, sem comprometer os pressupostos básicos do 
capitalismo nem a acumulação de capital, atenuem o crescimento das populações 
marginais, em muito excedendo o “estoque” de força de trabalho de reserva 
controlador dos salários. No entanto as fórmulas tecnocratas chocam-se com 
interesses fortes de grupos capitalistas particulares que, em época de crise, 
procuram manipular recursos do governo ou têm interesse especulativo em terras 
onde se poderia promover colonização. Fechada, de certa forma, a fronteira agrícola 
brasileira e inchadas as grandes metrópoles, surge como objetivo a fixação do 
homem no campo. 

O objetivo pretendido pelo Estado de fixar o homem ao campo, em maior escala, 

em confronto com os interesses nacionais de elevação do capital fixo, com pequena absorção 

de mão-de-obra e de interesses regionais, que se opunham a mudanças na estrutura fundiária, 

mostrava-se difícil de ser alcançado. 

Diante de tal conflito de interesses, havia pouco espaço para a formulação de 

políticas que efetivamente promovessem a expansão do emprego e a desconcentração da 

distribuição de renda. 

A imposição de uma estratégia de intervenção do Estado na região Nordeste, mais 

uma vez, teve como fator motivador a seca de graves proporções que atingiu a região em 

1970.

Frustradas as expectativas em relação às transformações que deveriam ter sido 

promovidas no campo pela SUDENE, cujo prestígio fora progressivamente abalado ao longo 

dos anos 60, e, pressionado pela situação crítica de miséria decorrente da seca, o Presidente 

Medici resolveu, então, promover uma profunda reformulação da política de desenvolvimento 
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regional, que teve como pedras de torque o Plano de Integração Nacional – PIN e o Programa 

de Redistribuição de Terras e Modernização Agroindustrial – PROTERRA. 

O PIN tinha como metas principais a abertura da região amazônica, com a 

construção de estradas e a subseqüente colonização por 70 mil famílias; o financiamento de 

um plano para irrigar  40 mil hectares no período de 1972 a 1974, e a criação de corredores de 

exportação no Nordeste. 

Os objetivos deste Programa estavam voltados para a promoção da integração 

inter-regional e o desenvolvimento global da região, através de ações financiadas com 30% 

dos recursos dos fundos 34/18. 

Na prática, o PIN significava a transferência do poder de formulação de políticas 

para o Nordeste, das mãos das agências de desenvolvimento, para o Governo Central. 

A criação do PIN, entretanto, não foi muito bem aceita por parte dos grupos 

políticos regionais, tendo sido objeto de fortes críticas por desviar recursos de incentivos 

fiscais do Nordeste para a Amazônia, e para a implantação dos projetos de irrigação, que 

acabavam por se integrar com as agroindústrias de capital do sul do país ou multinacionais. 

Por outro lado, o Programa atendia aos interesses nacionais de integração e modernização 

agrícola, além de possibilitar elevados ganhos para as grandes empreiteiras contratadas para a 

construção de estradas e de obras de irrigação. 

Como complementação do PIN, foi criado, em 1971 o Programa PROTERRA. Os 

objetivos oficiais do programa visaram facilitar a aquisição de terras, melhorar as condições 

de vida dos trabalhadores rurais e promover a agroindústria no Nordeste e na Amazônia. 

O programa seria subsidiado através de alocações de recursos do orçamento 

federal, de transferências do PIN, além de uma parcela de 20% dos fundos 34/18, e seria 

administrado pelo Ministério da Agricultura, através do Instituto Nacional do Conselho e 

Reforma Agrária (INCRA). Dentre as ações a serem financiadas pelo PROTERRA, 
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destacavam-se a compra ou expropriação de grandes propriedades rurais para serem 

revendidas aos pequenos e médios produtores; o crédito rural e a modernização da 

agroindústria e sua infra-estrutura de apoio. 

A criação do PROTERRA, assim como a do PIN, procurava reorientar a 

estratégia, originalmente concebida pela SUDENE, de promover o desenvolvimento regional 

baseado na industrialização. 

Ao anunciar formalmente o PROTERRA, o Presidente Medici criticou fortemente 

o sistema de incentivos fiscais e sua concentração excessiva no setor industrial, declarando, 

ainda, que os benefícios de tal sistema haviam sido, quase completamente, destinados às áreas 

urbanas, desprezando mais da metade da população do Nordeste e da Amazônia. Com o 

PROTERRA, esperava-se corrigir este problema, atacando as duas principais causas da 

pobreza rural nestas regiões: a distribuição desigual da posse de terra e a utilização ineficiente 

da terra. 

Como ocorrera com o PIN, o PROTERRA foi, também, censurado pelos 

interesses Nordestinos, que receavam as conseqüências de mais uma redução dos fundos 

34/18 à disposição da SUDENE, diminuindo ainda mais, o seu papel na execução de Política 

Regional. 

A lógica que orientou a concepção deste programa e do PIN foi a busca de 

complementaridades sócio-econômicas entre o Nordeste e a Amazônia, apoiada nas diretrizes 

do Primeiro Plano de Desenvolvimento Nacional, que salientava tais aspectos como 

estratégias para o desenvolvimento do país. De fato, os argumentos em defesa dos objetivos 

desses programas apoiavam-se na possibilidade da criação de um considerável volume de 

empregos para os nordestinos atingidos pelas secas com a construção de estradas, viabilizando 

a colocação dessa mão de obra desqualificada. Por outro lado, a colonização dirigida à beira 

das estradas poderia, no longo prazo, minimizar as pressões demográficas e as tensões sociais 
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no Nordeste, ao mesmo tempo em que promoveria o objetivo geopolítico de ocupar e 

desenvolver a Amazônia. (BANCO MUNDIAL, 1983). 

Os resultados desta estratégia, no entanto, ficaram muito aquém das expectativas. 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), encarregado da criação de 

uma rede de comunidades planejadas ao longo da transamazônica e de recrutar colonos 

potenciais no Nordeste, em 1974 havia assentado pouco mais de 6 mil famílias, representando 

8% da meta oficial e menos de 2% da população rural excessiva do Nordeste, estimada em 

1970 (BANCO MUNDIAL, 1983). 

Foram muitas as explicações apresentadas para este insucesso. O centro do 

problema, contudo, parecia residir na premissa de que os emigrantes nordestinos poderiam ser 

transformados em prósperos agricultores em uma região onde a maior parte dos solos era 

imprópria para a agricultura tradicional. Este erro foi seguido por outros equívocos técnicos e 

por falhas administrativas na condução do programa pelo INCRA.  

Merecem ser citadas as conseqüências, para a região, e, em especial, para a 

atividade agrícola, da composição dos recursos alocados a esses programas. Tanto o PIN 

quanto o PROTERRA apresentavam grandes dificuldades para a contabilização dos recursos 

efetivamente aplicados, em razão da dupla contagem e da criação de múltiplos fundos, além 

da substituição dos recursos para crédito rural, antes atendido diretamente pelo Governo 

Federal, por recursos do PROTERRA, reduzindo o montante de repasses para esta atividade. 

A partir de 1974, o Governo, aparentemente insatisfeito com o desempenho do PIN e do 

PROTERRA, criou uma série de programas especiais complementares, visando o 

desenvolvimento do Nordeste, dos quais ganharam maior destaque: o POLONORDESTE e o 

Projeto Sertanejo.
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1.3.1 O Programa de Desenvolvimento nas Áreas Integradas do Nordeste –     

POLONORDESTE 

O POLONORDESTE  foi lançado em 30 de outubro de 1974, pelo Governo 

Federal, pouco antes da aprovação do II PND, com o propósito de promover o 

desenvolvimento rural, atuando, seletivamente, em subáreas com maior potencialidade, 

através da criação de pólos de dinamização da economia nordestina. 

O lançamento do Programa consubstanciaria uma filosofia de Governo que se 

voltava para o ataque aos problemas do Nordeste mediante a implementação de projetos de 

impacto e não mais através da criação de órgãos. As características básicas da proposta 

original do programa foram destacadas por Miranda (1990, p.109), a partir do trecho do 

memorando interno do Instituto do Planejamento (IPLAN) 181/73, de 23/05/1973: 

A idéia fundamental, que mereceu pleno apoio da missão técnica do Banco 
Mundial, que ora visita o Brasil, foi a de selecionar, na região Nordeste, áreas em 
função de características principais de potencialidade, proximidade de mercados, 
atividades agrícolas tradicionais a fim de, nessas áreas, preparar um programa 
integrado de desenvolvimento rural, incluindo obras de infra-estrutura, 
notadamente estradas vicinais, eletrificação rural e armazenagem, e serviços 
básicos de pesquisa agronômica e tecnológica e de assistência técnica (extensão 
rural). 

De acordo com o documento – POLONORDESTE: Diretrizes para o 

Planejamento, elaborado pelo Grupo Especial de Coordenação e Acompanhamento do 

Programa – GECA (SAMPAIO et al., 1980), a estratégia de desenvolvimento rural integrado 

deveria incorporar o conhecimento acumulado nas décadas anteriores pelos diversos 

organismos governamentais, regionais e setoriais, tirando partido das experiências já 

realizadas e utilizando as contribuições das Comissões Estaduais de Planejamento Agrícola 

(CEPAS), criadas sob o patrocínio da SUDENE. Continuando, o referido estudo reafirma: [...] 

“O POLONORDESTE [....] corresponde ao atual desdobramento de intervenção do Setor 

Público, procurando dar forma acabada à grande matriz de soluções para o desenvolvimento 

rural do Nordeste, quer do ponto de vista técnico-econômico., quer sob o aspecto político-

institucional.” 
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Os documentos seguintes, elaborados pelo GECA, reconhecem que, embora 

houvesse ocorrido significativo progresso nas formas de contato do meio rural com a 

sociedade urbana, a partir dos grandes investimentos em infra-estrutura - transporte, energia, 

comunicações e armazenagem -, as estruturas e técnicas de produção, assim como as relações 

de trabalhos e de posse e uso de terra, foram afetados apenas marginalmente, impondo a 

necessidade de transformações mais amplas no meio rural nordestino. 

Assim, a estratégia adotada pelo Programa baseou-se em quatro pontos 

fundamentais: a eleição de áreas prioritárias, a integração inter-institucional, a participação 

comunitária e a sustentabilidade das ações. 

A eleição de áreas prioritárias, o primeiro ponto destacado da estratégia do 

programa, partia do reconhecimento da diversidade agro-ecológica e das potencialidades das 

sub-regiões como aspectos relevantes a serem considerados na seleção dos pólos rurais de 

desenvolvimento. Com relação à integração inter-institucional, o POLONORDESTE 

preconizava que as atividades desenvolvidas pelos órgãos governamentais e cooperativas 

acontecessem de forma harmônica e complementar, de modo a maximizar resultados e 

favorecer a atuação dos recursos técnicos e administrativos necessários à implementação do 

programa. 

A participação das comunidades, pela primeira vez desde que se iniciou a fase dos 

grandes programas regionais, ganhou destaque, sendo julgada imprescindível, face às 

dimensões do quadro de pobreza existente no Nordeste Rural e à meta de atingir a uma 

parcela significativa da população, com expressivas transformações nos níveis social e 

econômico.

A sustentabilidade das transformações alcançadas em sua área de atuação se 

apoiaria no esforço continuado e permanente de promoção do desenvolvimento, por parte das 

instituições e beneficiários do Programa.  
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O POLONORDESTE, segundo o Decreto Presidencial que criou o Programa, 

deveria alcançar os estados nordestinos – Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, com uma área prevista de 582.668 km² e 

9.338.314 beneficiários. 

A Exposição de Motivos do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE) 

que autorizou o financiamento do POLONORDESTE para o período de 1980-81 declarou que 

o objetivo principal do Programa consistia no encaminhamento de soluções que visavam à 

diminuição ou a minimização das restrições impostas ao pequeno produtor, no intuito de 

melhorar o seu padrão de vida e aumentar a sua participação na economia de mercado.

A ênfase no apoio ao pequeno produtor partia do reconhecimento da limitação da 

sua potencialidade como agente produtivo, seja pelas relações referentes à posse e ao uso da 

terra, seja pelas restrições ao financiamento de suas atividades produtivas e à comercialização 

da produção. Desta forma, as ações do programa procuravam contemplar o pequeno produtor 

através da ampliação das oportunidades de acesso a terra, por meio de crédito fundiário e da 

titulação e regularização da posse e propriedade; através do financiamento e da promoção de 

atividades produtivas, crédito rural, pesquisa e experimentação agrícolas, fornecimento de 

sementes e mudas melhoradas, fornecimento de reprodutores, matrizes e animais para a 

engorda, disponibilização de insumos agrícolas de serviços de mecanização agrícola, 

perfuração de poços e construção de açudes, implantação de pequenos sistemas de irrigação,  

piscicultura, apoio ao cooperativismo e treinamento de pessoal. 

No que se refere à comercialização da produção, o apoio se daria através da 

organização dos agricultores para a compra antecipada da produção e do excedente produzido, 

da melhoria dos sistemas de comercialização do leite e do pescado, do serviço de informações 

de mercado, do aumento da capacidade de armazenamento e do apoio ao cooperativismo. 
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O Programa incluía, também, um componente voltado para a dotação da infra-

estrutura econômica de apoio à produção, abrangendo a construção de estradas vicinais e 

eletrificação rural, um componente destinado a equipamentos sociais, como educação, saúde e 

abastecimento de água, além do financiamento de ações complementares, tais como estudos e 

a promoção de micro-empresas não agrícolas. 

Para a administração e gerência do Programa foi definida uma estrutura que 

envolvia os Ministérios e órgãos regionais e estaduais diretamente ligados às atividades do 

POLONORDESTE, com a constituição do Grupo Especial de Coordenação e 

Acompanhamento, em Brasília, um grupo Regional de Coordenação e Acompanhamento, na 

SUDENE, um Conselho Diretor em nível estadual, uma unidade técnica, encarregada da 

coordenação e do acompanhamento dos trabalhos em cada estado, e de tantas gerências 

quantas fossem os projetos de Desenvolvimento Rural Integrados ou áreas prioritárias de 

ação.

1.3.1.1  Os acertos e desacertos na Implementação do Programa 

É unânime a conclusão alcançada pelos diversos estudos de avaliação de impacto 

do POLONORDESTE sobre os resultados pouco expressivos atingidos pelo Programa, após 

os dez anos de sua implementação (BANCO MUNDIAL, 1983; SAMPAIO, 1980; 

MIRANDA, 1990; PIMENTA, 2001). 

São vários os fatores apontados para o êxito relativo do programa que, por sua 

abrangência espacial, por sua filosofia inovadora de promoção do desenvolvimento rural 

integrado e pela magnitude dos recursos financeiros, técnicos e administrativos previstos, 

reunia todos os requisitos para se tornar uma referência para as definições futuras de políticas 

regionais e de programas de apoio à pequena produção e ao desenvolvimento rural. 
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As críticas mais incisivas e recorrentes acerca das causas das falhas na execução 

do programa recaem sobre a ausência ou a inadequação dos planos e dos projetos, assim como 

da inexistência de uma estratégia de intervenção capaz de articular as diversas ações e 

componentes do Programa. 

O PÓLONORDESTE foi lançado para atender a conveniências políticas, no mês 

seguinte ao da contratação dos estudos básicos de formulação. Da maneira como o programa 

teve início, as ações foram desencadeadas antes dos diagnósticos e, principalmente, antes da 

disseminação de qualquer análise sobre as áreas de intervenção e da filosofia do 

POLONORDESTE para os órgãos executores. 

A esse respeito, a Secretaria do Planejamento (SEPLAN), em 1976, na primeira 

avaliação de desempenho considera: 

O POLONORDESTE, embora criado em 30 de outubro de 1974, somente em 28 de 
julho de 1975 teve aprovada a sua primeira programação (E.M. nº 190), que incluiu 
os recursos previstos para 1974 (Cr$ 100 milhões) e 1975 (Cr$ 600 milhões). A 
dificuldade em efetivar-se o início da execução do Programa prendeu-se, 
provavelmente, ao fato de que o Consórcio SCET International / SIRAC – 
contratado para a realização dos estudos básicos do Programa, iniciou os trabalhos 
apenas em outubro de 1974 e não conseguiu cumprir o cronograma contratual (que 
previa a identificação de projetos no quarto mês e a elaboração de seus estudos de 
viabilidade até o oitavo mês) (MIRANDA, 1990: p.112). 

Desta forma, os projetos de Desenvolvimento Regional Integrados (PDRIs) 

representavam não a integração de ações planejadas para o desenvolvimento rural, mas um 

mascaramento de subprojetos isolados e de alcance o mais limitado possível, para possibilitar 

o uso de recursos nas programações dos órgãos executores. 

Considerando o processo através do qual os PDRI foram concebidos, Sampaio et 

al. (1980, p. 286) enfatiza: 

Os PDRI foram elaborados como justificativa tecnocrática para recursos já 
previamente alocados. Assim, seria tanto política quanto tecnicamente difícil 
consultar os grupos meta definidos pelo Programa (e talvez fosse mesmo 
desaconselhável o seu envolvimento prévio face à tradição de descumprimento de 
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promessas governamentais, à distorção do discurso oficial quando da execução e 
face ao ceticismo popular decorrente). Não se justifica, todavia, a demanda açodada 
de montagem de Projetos de Desenvolvimento Rural Integrado, quando os 
dinheiros para o primeiro ano de atividades já estavam disponíveis e, 
principalmente, sabendo-se que os montantes previstos nesses PDRIs não teriam 
nenhuma garantia de atendimento nos exercícios seguintes. 

Como observado anteriormente, os quatro PDRIs contemplados com recursos 

financeiros em 1975 foram elaborados sem nenhuma diretriz ou orientação. Em 1976, o 

número desses Projetos passou a 23, enquanto os estudos contratados estavam, ainda, a meio 

caminho e não haviam sido definidas as diretrizes para o planejamento (MIRANDA, 1990). 

Apenas a partir de 1977, quando completou o marco de referência do Programa, o 

Planejamento começou a ganhar consistência, com o estabelecimento das diretrizes para a 

elaboração dos Planos Operativos Anuais - POA. 

Embora alguns PDRI tenham procurado estimular a participação, através dos 

componentes de desenvolvimento comunitário ou através dos componentes de educação e 

saúde projetados para serem implantados e mantidos pelas comunidades, a melhor descrição 

do planejamento e gerência do POLONORDESTE seria a de cima para baixo (BANCO 

MUNDIAL, 1983).  

A despeito do esforço empreendido no sentido de se obter um maior envolvimento 

das comunidades nas definições dos POA, a participação efetiva dos beneficiários no processo 

de planejamento não se registrou, ou aconteceu de forma bastante incipiente. 

Dentre outros aspectos considerados negativos na implementação dos Programas, foi 

enfatizada por Miranda (1990, p. 117), a participação institucional da SUDENE. 

A SUDENE como instituição já não mais estaria aberta a desafios como a criação, 
estruturação, implementação, acompanhamento e avaliação de programas como o 
POLONORDESTE. Havia, no entanto, a necessária acumulação de conhecimento 
que serviu de base nos primeiros delineamentos técnicos para o Programa, como a 
seleção de áreas prioritárias. Na SUDENE, profissionais capazes e competentes 
foram co-responsáveis decisivos para os desdobramentos positivos que ocorreram 
no Programa ao longo dos anos, mas não foi a SUDENE como instituição. 
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Igualmente, cabe ressaltar a posição de Sampaio et al. (1980, p. 406), quando 

afirma: “a participação da SUDENE na criação do POLONORDESTE se deu, então, por meio 

de técnicos interessados ou recrutados como pessoa física pela sua capacitação, e nunca, em 

realidade [...] como instituição". 

A SUDENE, portanto, foi reduzida a um papel menor na coordenação de um 

programa que deveria estar completamente identificado com os seus objetivos e papel 

institucional, reforçando, mais uma vez, a tendência de declínio e esvaziamento já registrada 

anteriormente.

Durante a execução do POLONORDESTE, também se verificaram problemas 

relativos à ausência de legitimidade política, pela indefinição dos níveis de responsabilidade 

dos Governos Estaduais com relação aos projetos; à transformação do Programa em “fundo 

financeiro” para custear as despesas internas dos órgãos executores e os investimentos nos 

projetos aprovados; à complexidade da matriz institucional, dificultando a compreensão dos 

processos de integração e complementariedade das ações e projetos, e à escassez de crédito, 

comprometendo o alcance das metas desse componente. 

Sobre o desempenho geral do Programa, o Banco Mundial (1983, p. 104) afirma: 

Na maior parte dos casos, as realizações efetivas têm estado consideravelmente 
abaixo das expectativas do Programa [...] considerando-se o período 1975/1980, 
como um todo, o POLONORDESTE veio beneficiar, somente 21% dos membros 
de cooperativas, do plano inicial, e construiu cerca de 30% dos sistemas de 
saneamento projetados e 33% dos postos de saúde programados. Por outro lado, o 
Programa atingiu 76%, 93% e 115% das metas previstas para linhas de distribuição 
de energia elétrica, construção de escolas e de estradas, respectivamente. Do ponto 
de vista estritamente quantitativo, o desempenho menos impressionante de todos 
coube à regularização de posse de terras, pois menos de 6% da meta original 
estabelecida para 1975/80 foram atingidos. 

Quanto a sustentabilidade pretendida pelo Programa, Pimenta (2001, p. 118) 

considera: 
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[...] os dados evidenciam que os benefícios alcançados pelo público meta, - fração 
de produtores selecionados para beneficiários do projeto - caracterizavam-se pela 
provisoriedade, visto que não detinham a propriedade legal da terra, o que, por sua 
vez, impossibilitava o processo de utilização continua da mesma; o crédito de 
investimento para a adoção de infra-estruturas de resistência às secas; reservas 
técnicas, novas tecnologias e capitalização da unidade produtiva. 

Continuando, a autora registra a situação atual dos beneficiários e da região do 

Programa: 

[...] Em relação ao público meta original, este ou está nos centros urbanos, 
sobrevivendo como excluídos, marginais ou na prostituição, por não ter o perfil de 
qualificação adequado à demanda urbana, agravada pelo desemprego estrutural, ou 
esta sendo cadastrado pelo movimento dos sem terra, ou já vem fazendo parte do 
MST. [....] Os grandes proprietários, de forma objetiva, ampliaram os 
“investimentos” na fazenda, quando, após 1 ou 2 anos de contrato de anuência  com 
os agricultores sem terra, receberam as áreas em forma de pastos, a custo zero [....]. 
Com relação aos recursos ambientais, a área desmatada e transformada em pasto foi 
“entesourada” e, sem manutenção, exposta às intempéries, degradando-se [....]. 
Com relação à economia dos municípios da região, a pobreza e a decadência são 
evidentes e, em muitos deles, os negócios estão sendo movimentados, 
exclusivamente, pelos salários dos aposentados e do Funrural e dos funcionários 
públicos. (PIMENTA, 2001, p. 162) 

Além das observações acima mencionadas a respeito dos impactos e da 

sustentabilidade das ações implementadas em uma das áreas do Programa – a do PIDERP, 

não existem disponíveis informações quantitativas sobre o aumento da renda e a melhoria das 

condições de vida do público-beneficiário do Programa, em sua totalidade. Sabe-se através 

das avaliações realizadas pelo Banco Mundial, que os pequenos produtores assistidos, em sua 

maioria, apresentaram alguma melhoria na renda, notadamente em decorrência da expansão 

das áreas cultivadas e do crédito. Já os trabalhadores sem terra, em termos gerais, não 

participaram destas melhorias. Esse grupo, embora tenha sido beneficiado pelos serviços 

sociais e pela infra-estrutura, não teve acesso ao crédito, e o acesso aos demais serviços 

agrícolas foi desigual. 

No que diz respeito à infra-estrutura física e social, registrou-se a ocorrência 

freqüente de dificuldades de manutenção e operação dos projetos, principalmente da 
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conservação das estradas rurais e de funcionamento dos postos de saúde, comprometendo a 

capacidade de transferência de benefícios reais aos pequenos produtores e às suas famílias. 

Apesar das inúmeras críticas dirigidas ao programa, sem dúvida o 

POLONORDESTE representou o maior esforço governamental de valorização da área rural 

nordestina, pela magnitude do aporte de recursos, pela interiorização dos técnicos e, 

principalmente, pela abordagem integrada de ações e órgãos, visando ao ataque conjunto dos 

reais problemas impeditivos do progresso sócio-econômico da região. 

Durante os dez anos de sua existência, o programa passou por aprimoramentos e 

se impôs como uma estratégia válida, ainda que não houvesse alcançado os resultados 

esperados. O programa conseguiu introduzir algumas mudanças positivas nos modelos de 

alguns dos novos programas de desenvolvimento rural, a exemplo do Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor Rural – PAPP, que o sucedeu e, também, contou com recursos financiados 

pelo Banco Mundial. 

A realidade do Nordeste rural, no entanto, ainda é a mesma: milhões de famílias 

vivendo em situação de pobreza absoluta; restrições de recursos para financiar ações 

estruturadoras e para o crédito, assim como permanece o sistema arcaico de acesso e posse de 

terra, agravando a situação de degradação dos recursos naturais da região. Contudo, já são 

muitas as lições que poderiam ser incorporadas à experiência brasileira de planejamento. É 

importante avaliar se efetivamente isto vem ocorrendo, ou em que medida ocorreu, nos 

programas que sucederam o POLONORDESTE. 

1.3.2 O Projeto Sertanejo 

O segundo grande programa da década de 70, denominado de Programa Especial 

de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste, ou Projeto Sertanejo, foi 

criado pelo Decreto-Lei 78.299, de 23 de agosto de 1976. 
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Em contraste com o POLONORDESTE, que surgiu a partir da iniciativa do 

Governo Federal, o Projeto Sertanejo foi concebido pela SUDENE, que o incluiu no 

detalhamento regional do Plano de Desenvolvimento Nacional (1975-1979). O Projeto tinha 

como objetivo principal a transformação da economia rural do sertão, através da adoção de 

medidas direcionadas ao incremento da produtividade do setor agrícola e ao aumento da 

resistência dessa atividade às secas. 

Assim como o POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo teria uma coordenação 

central em Brasília, formada por uma equipe interministerial e, regionalmente, seria 

acompanhado pela SUDENE. A responsabilidade pela execução direta do programa ficava à 

cargo do DNOCS e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba (CODEVASF), nas áreas onde estas agências já tinham projetos, e dos Governos 

Estaduais em todas as demais áreas. A prioridade para os investimentos do Projeto voltava-se 

para as áreas mais afetadas pelas secas, definidas a partir da isoieta demarcatória do índice 

pluviométrico de 800 milímetros. Esta área prioritária abrangia partes consideráveis de todos 

os estados nordestinos, à exceção do Maranhão. 

O estudo inicial que subsidiou a formulação do Projeto Sertanejo, intitulado

Caráter e Efeitos da Seca de 1970, foi contratado pela SUDENE, em 1973. Embora suas 

conclusões lembrassem as do Relatório Furtado, na identificação dos trabalhadores eventuais, 

parceiros, arrendatários e proprietários com menos de 20 hectares, como os segmentos da 

população rural mais afetados pelas secas, o grupo-alvo do Projeto Sertanejo seria composto, 

primordialmente, de pequenos e médios agricultores. 

A falta de ênfase nos agricultores sem-terra como categoria prioritária, 

possivelmente, refletia o reconhecimento das dificuldades de apoiar este segmento e de 

promover modificações na estrutura existente da posse de terra. 
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O modelo operacional adotado pelo Projeto foi o de núcleo, com área de 30 

quilômetros quadrados. A infra-estrutura, assim como os serviços agrícolas, deveriam ser 

concentrados nestes núcleos, com a finalidade de promover novas práticas e métodos de 

cultivo agrícola entre os pequenos e médios produtores. O enfoque seria o da irrigação em 

pequena escala, em conjunto com o cultivo de pastagens e de produtos resistentes às secas. 

Do ponto de vista conceitual, o POLONORDESTE e o Sertanejo apresentam 

características bastante semelhantes. Embora as suas estratégias se diferenciem nos detalhes, 

ambos se baseiam no conceito de pólo e têm em comum a meta de melhorar a produtividade 

agrícola e a renda dos produtores. Com relação às áreas de atuação, também há coincidência 

entre os dois projetos, ocorrendo, mesmo, a sobreposição geográfica em muitos espaços do 

semi-árido nordestino, além da utilização das mesmas fontes de recursos – o PIN e o 

PROTERRA. A sobreposição de ações, no entanto, era evitada com o atendimento aos 

produtores com menos de 100 hectares pelo POLONORDESTE e aos proprietários rurais com 

mais de 100 hectares pelo Projeto Sertanejo. 

Segundo a avaliação do Banco Mundial (1983), este programa produziu 

benefícios econômicos relativamente baixos em relação aos seus custos. O estudo 

recomendou, inclusive, que os dois projetos – o POLONORDESTE e o Sertanejo, se 

integrassem ou que fosse melhor definida a complementariedade das ações dos mesmos,  para 

o alcance de resultados mais efetivos. 
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2    A SUSTENTABILIDADE EM FOCO 

2.1    DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONCEITOS E CONDICIONANTES 

O conceito tradicional de desenvolvimento esteve sempre relacionado à produção 

de bens materiais, visando à satisfação das necessidades básicas e à melhoria da condição de 

vida das pessoas. Há cerca de três décadas, entretanto, esse conceito, comumente confundido 

com crescimento econômico, passou, gradativamente, a agregar novos significados, a partir da 

incorporação do conceito de sustentabilidade, em suas múltiplas dimensões. 

Superado o prognóstico apocalíptico patrocinado pelo Clube de Roma, no 

conhecido Relatório “Limits to Growth”, em 1972, quanto aos limites impostos ao 

crescimento pela dilapidação e esgotamento dos recursos produtivos no planeta, os debates 

sobre as questões relativas à sustentabilidade, ainda com foco direcionado para o equilíbrio 

ambiental, evoluíram. 

Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo, foram, pela primeira vez, discutidos problemas políticos, sociais e 

econômicos, relacionados ao meio ambiente global. O marco de referência desse evento foi a 

criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que possibilitou a 

ampliação desse debate para os países menos desenvolvidos. Participaram dessa conferência 
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representantes de 113 países, 19 órgãos intergovernamentais e mais de 400 organizações 

governamentais e não-governamentais. 

Durante a Conferência de Estocolmo emerge o conceito de um novo tipo de 

desenvolvimento – o ecodesenvolvimento, que extrapola o aspecto restritivo da racionalidade 

econômica e passa a valorizar o conhecimento produzido pelas populações locais para a 

gestão do meio ambiente. 

O termo ecodesenvolvimento, utilizado por Maurice Strong para ressaltar a 

relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento das zonas rurais nos países em 

desenvolvimento, foi reelaborado por Ignacy Sachs, em 1973, que deslocou o problema do 

aspecto puramente quantitativo (crescer ou não), para o exame da qualidade do crescimento. 

Posteriormente, Sachs indicou as estratégias de harmonização entre desenvolvimento sócio-

econômico e gestão ambiental (DUARTE e WEHRMANN, 2002). 

A sustentabilidade é a relação entre sistemas econômicos dinâmicos
e sistemas ecológicos, igualmente dinâmicos e importantes, mas com
mudanças mais lentas, dentro dos quais a vida humana pode durar
infinitamente. Os indivíduos podem aproveitar todas as suas
potencialidades, desde que os efeitos da atividade humana
permaneçam dentro de determinados limites, a fim de não causar
dano à diversidade, à complexidade e à função do próprio sistema
que serve de base à vida ecológica. 

Durabilidade 
Social

Durabilidade
Cultural 

Durabilidade
Econômica 

Durabilidade
Ecológica 

Durabilidade 
Espacial

Figura 2.1 – As Cinco Dimensões do  Ecodesenvolvimento 
Fonte: (SACHS, 2002, p.95) 
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O conceito de ecodesenvolvimento foi, progressivamente, sendo substituído pelo 

conceito de desenvolvimento sustentável, cujo emprego oficial aconteceu no ano de 1980, em 

documento produzido pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). 

Em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que, sob a presidência de Gro Harlem Brundtland, primeira ministra 

norueguesa, publicou, em 1987, o relatório que ficou conhecido como Relatório Brundtland. 

Com essa publicação, intitulada de Nosso Futuro Comum, foi conferido maior impulso à 

questão ambiental. 

Baseado nas recomendações do referido Relatório, que tratavam de áreas 

temáticas afins com a questão da sustentabilidade, tais como população, habitat, 

desertificação e fontes alternativas de energia, foi convocada, em 1992, pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - a ECO - 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, naquele ano. 

Essa Conferência foi marcada por uma crescente conscientização ambiental, 

mobilizando as Nações Unidas, a comunidade científica e ambientalista, governos e sociedade 

civil organizada de todo o mundo. Foi, então, aprovada a Agenda 21, que consistia em um 

programa de ação, incluindo quarenta capítulos com os postulados centrais de um modelo de 

desenvolvimento sustentável, as estratégias e os compromissos de cooperação entre os 179 

países que participaram da preparação do documento. 

Aos esforços de cada Nação para garantir a discussão e a elaboração das 

respectivas agendas, num processo continuado de participação da Sociedade Civil, somaram-

se as dificuldades de implementação das ações previstas na Agenda 21, especialmente para os 

países do terceiro mundo, que sofreram uma redução significativa dos financiamentos para os 

projetos ambientais, para a estruturação de órgãos públicos voltados para a formulação e 
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gestão de políticas ambientais, e para os programas de combate à pobreza. Como indicado por 

Assunção (apud DUARTE e WEHRMANN, 2002, p. 23): 

Esta ajuda, que em Estocolmo tinha sido fixada em 0,7% do PIB dos países 
desenvolvidos, foi reduzida para 0,36% e, nos últimos anos, para 0,22%. Esta 
redução no percentual de recursos a serem repassados a países do terceiro mundo, 
aliada a constantes crises econômicas que afetam esses países , têm impedido a 
continuidade de ações voltadas para a utilização racional e a preservação dos 
recursos naturais, levando a uma maior degradação destes. 

   Ainda sobre os resultados da Conferência o referido autor salienta, em 

reportagem da Revista Veja (09/2000 p.78), que: 

a Eco-92 produziu um documento aplaudido por todos, mas que, na prática, nunca 
saiu do papel. De lá pra cá, apenas 40 países adotaram medidas preservacionistas. 
As secas na África, as nuvens de poluição que cobrem a Ásia e o aumento do 
número de pessoas que vivem na pobreza absoluta atestam o fracasso das metas 
estabelecidas dez anos atrás. O crescimento da economia global nesse período foi 
proporcional à degradação causada no meio ambiente. 

Outros eventos com o propósito de discutir os avanços no encaminhamento das 

proposições e compromissos firmados na ECO-92, aconteceram no mundo, nos últimos cinco 

anos – a RIO+5, em 1997 e a Cúpula Mundial de Johanesburgo, também conhecido como 

RIO+10, em 2002. 

Na avaliação de Duarte e Wehrmann (2002), os resultados da RIO+10 

representaram um retrocesso em relação aos eventos anteriores, uma vez que não aconteceram 

avanços significativos em relação às propostas do ECO-92, nem, tampouco, observou-se 

empenho dos países desenvolvidos, especialmente das grandes potências, como os Estados 

Unidos, em assumir responsabilidades pelos danos ambientais e compromissos efetivos em 

relação aos países do terceiro mundo. 

Desde a ECO-92, com a ampliação do enfoque de abordagem dos princípios da 

sustentabilidade, o conceito de Desenvolvimento Sustentável passou, definitivamente, a ser 
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utilizado em substituição ao termo ecodesenvolvimento, constituindo-se em base para a 

discussão e reorientação das políticas de desenvolvimento e sua relação direta com as 

questões ambientais. 

O mais conhecido dos conceitos de desenvolvimento sustentável continua sendo o 

estabelecido pelo Relatório da Comissão de Brundtland, que o define como sendo o processo 

que busca atender às necessidades e aspirações do presente, sem comprometer a possibilidade 

das gerações futuras para atender às suas próprias necessidades. 

Nessa abordagem já transparece a preocupação com as condições sociais das 

pessoas e das comunidades. Conforme Jara (2001, p. 50), “o relatório aspira a um mundo mais 

humano e enfatiza que a redução da pobreza é precondição para um desenvolvimento 

ambientalmente sustentável”. 

Por outro lado, esse mesmo autor, reinterpretando o conceito, considera que nesse 

processo de mudança, orientado para satisfazer necessidades e aspirações, fica, também, 

implícita a visão dominante de que todos os seres e recursos estão à disposição do homem, 

para realizar seus desejos de consumo indiscriminado, traduzindo, neste caso, um triste 

significado antropocêntrico. 

A alternativa a este segundo viés se daria pela compreensão do desenvolvimento 

sustentável como sendo um novo paradigma, um processo de mudança, que incorpora as 

dimensões sócio-econômica, sócio-política, institucional e ambiental, visando assegurar a 

satisfação das necessidades básicas da sociedade, tanto no presente quanto no futuro, e 

promovendo oportunidades de bem-estar crescentes e duradouras. Em consonância com esta 

interpretação, o desenvolvimento sustentável deverá atingir as dimensões: ecológica, através 

da conservação dos ecossistemas e do manejo racional do meio ambiente e dos recursos 

naturais; econômica, promovendo atividades produtivas rentáveis, que promovam a qualidade 

de vida e tenham permanência no tempo; e social, assegurando que os processos de 
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desenvolvimento sejam compatíveis com os valores culturais e com as expectativas da 

sociedade (JARA, 2001). 

Como se pode observar, o conceito de desenvolvimento sustentável não é 

uniforme, sendo passível de interpretações, segundo a perspectiva de quem o analisa. A esse 

respeito, Moreira apud Duarte e Wehrmann (2002, p.24) observa: 

[...] esperar, em nossa contemporaneidade, a conformação de um só conceito de 
sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável é não reconhecer os diferentes 
interesses e forças sociais que conformam a dinâmica das sociedades 
contemporâneas. Isto não significa que, no futuro, um desses conceitos não venha a 
se afirmar como conceito hegemônico. 

Numa visão mais ampla, defendida pelo Projeto Áridas (1995), a sustentabilidade 

do desenvolvimento deve ser considerada globalmente, constituindo uma totalidade 

indissociável e que, portanto, deve conter, além das dimensões geo-ambiental, econômico-

social e político-institucional, ao menos uma outra, que lhe é igualmente essencial: a 

dimensão científico-tecnológica, todas elas consideradas dinamicamente, ou seja, em 

perspectiva intertemporal. 

Segundo esse estudo, essas quatro dimensões da sustentabilidade são 

interdependentes, gerando sinergias potencializadoras do desenvolvimento, podendo ser 

consideradas isoladamente apenas para fins analíticos. 

A complexidade percebida nos conceitos e pressupostos do desenvolvimento 

sustentável decorre, principalmente, das interdependências entre as diversas dimensões 

consideradas e do elevado grau de organização requerido entre as mesmas, aumentando a 

incerteza quanto aos resultados possíveis de serem alcançados. 

Da perspectiva do desenvolvimento, fatores como a cultura, a tecnologia, as 

iniciativas e as posturas políticas da sociedade desempenham papel fundamental nesse 

processo de integração, determinando os seus níveis de dificuldade e limites de alcance. 
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  Sob essa ótica, o desenvolvimento sustentável pode admitir, ainda, um outro conceito, 

mais operacional, como sendo processo de mudança social e elevação das oportunidades da 

sociedade, compatibilizando, no tempo e no espaço, a eficiência e o crescimento  econômico, 

a conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, partindo do claro 

compromisso com o futuro e a solidariedade entre gerações (BUARQUE  apud MIRANDA et 

al.,  s.d. ). 

Segundo a visão de Sachs (apud DUARTE e WEHRMANN, 2002), o 

desenvolvimento sustentável deveria basear-se no tripé mágico: prudência ecológica, 

eficiência econômica e justiça social. A prudência ecológica significa poupar recursos 

naturais, administrados com a preocupação de garantir a continuidade, a regularidade da 

atividade econômica e a qualidade do ambiente, condição para a qualidade de vida; a 

eficiência econômica representa a capacidade de produzir mais e melhor, com a economia de 

recursos, capital e trabalho, particularmente; a justiça social, significando oportunidades 

semelhantes para a população. 

Como dentro dos valores contemporâneos não se pode limitar a qualidade de vida 

à disponibilidade de bens e serviços, a democracia e a liberdade, assim como a integração 

participativa do cidadão na vida política e social devem constituir, também, objetivos das 

sociedades atuais. Por esta razão, Miranda et al. (s.d.), acrescenta aos condicionantes 

definidos por Sachs (apud DUARTE e WEHRMANN, 2002), a democracia e a participação 

como objetivos adicionais a serem perseguidos pelo desenvolvimento sustentável. Desta 

forma, o desenvolvimento sustentável deveria, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação 

e consolidação da democracia e para a criação das instituições e mecanismos de participação 

da sociedade no processo decisório, como condições essenciais à sustentabilidade das ações e 

à viabilidade política das mudanças necessárias ao desenvolvimento. 
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A conclusão a que se pode chegar é a de que o desenvolvimento sustentável 

constitui um novo estilo de desenvolvimento, baseado nos postulados de equidade social, 

conservação ambiental, eficiência e ampliação da base econômica, capaz de alcançar 

resultados no presente, com durabilidade e permanência no futuro. 

O desenvolvimento sustentável, portanto, vai requerer mudanças importantes nos 

padrões básicos de organização da economia e da sociedade, bem como das suas relações com 

a natureza. Assim, vai demandar profundas reestruturações no modelo atual de 

desenvolvimento do Brasil, e, especialmente, da região Nordeste, onde se concentram elevada 

desigualdade social, pobreza, degradação ambiental e ineficiência econômica. Esse conceito 

sobretudo introduz matizes culturais, sociais, ambientais, institucionais e políticos na 

definição da sustentabilidade de projetos e programas. Daí advém a necessidade de 

redefinirem-se os critérios de sustentabilidade, indo além dos aspectos financeiros, 

econômicos e administrativos do desenvolvimento. 

2.2    POBREZA E CIDADANIA 

Após cinco décadas de políticas e programas orientados para o desenvolvimento 

regional, persiste na Região Nordeste do Brasil uma elevada concentração de pobreza, cujas 

causas e condicionantes vêm sendo analisados por instituições governamentais, organismos 

internacionais, universidades e pesquisadores, sem que se tenha, ainda, alcançado conclusões 

precisas que orientem um receituário de soluções comprovadamente eficientes para o 

problema. Estas avaliações têm apontado para uma gama variada de causas de natureza 

estrutural e histórica, que aparecem de forma agravada nas áreas rurais da região, onde a 

pobreza assume proporções ainda mais preocupantes. 

Ao abordar estes fatores condicionantes, Cerqueira, Menezes e Fávero (2000, p. 

23) observam: 
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É fato que os problemas históricos do semi-árido estão imbricados em uma 
estrutura de crescimentos regionais desiguais e em uma estrutura fundiária perversa 
que  tornam mais vulnerável uma região de solos rasos, vegetação rala e regimes 
pluviométricos irregulares e reduzidos. Isso, sem dúvida, tornou a região Nordeste 
o espaço mais problemático do Brasil e, em conseqüência disso, um espaço 
privilegiado para equívocos, incompreensões e, principalmente, para o 
desenvolvimento e a implementação de políticas que, se não foram inócuas, 
provocaram efeitos contrários aos objetivos declarados. 

Abordou-se, nos capítulos anteriores, que os sucessivos períodos de seca foram 

transformados em discursos políticos, nas esferas federal, estadual e municipal, e em 

instrumentos de barganha e favorecimento. Quanto ao  desempenho, as avaliações dos 

programas implementados na região concluíram que estes não produziram os impactos 

esperados, tendo sido registrados apenas episódios de bom desempenho, em um ou outro 

componente. Dentre os programas avaliados, chama a atenção a ausência, em quase todos, de 

linhas de ação voltadas para o desenvolvimento comunitário, componente responsável pela 

organização social e pela participação dos grupos e comunidades no planejamento e 

implementação das ações incluídas nos mesmos. 

Surge, então, uma questão quanto aos condicionantes de baixo êxito alcançado por 

tais programas, que só a partir dos anos 90, começou a despertar a atenção dos técnicos e 

pesquisadores. Será que ênfase excessiva conferida à geração de renda, a partir de um 

receituário conservador, não se constituiu em um fator da insustentabilidade desses 

programas, contribuindo, de certo modo, para a perpetuação da pobreza rural? É este enigma 

que precisa ser decifrado, a partir das novas abordagens que coloquem em foco a importância 

da cidadania e do capital social para o alcance de melhorias sustentáveis da qualidade de vida 

das populações carentes. 

Antes de qualquer coisa, é preciso compreender a dimensão da pobreza, a partir da 

análise das regras que definem e organizam a vida societária. A esse respeito, Telles (1993: 

p.13), em artigo que trata de persistência e do crescimento da pobreza no Brasil, observa: 
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A pobreza não é simplesmente o fruto de circunstâncias que afetam determinados 
indivíduos (ou famílias) desprovidos de recursos que os qualifiquem para o 
mercado de trabalho. O pauperismo está inscrito nas regras que organizam a vida 
social. É isso que permite dizer que a pobreza não é apenas uma condição de 
carência, passível de ser medida por indicadores sociais. É, antes de tudo, uma 
condição de privação de direitos, que define formas de existência e modo de 
sociabilidade. 

Embora exista um certo consenso sobre os conceitos de carência e de privação,

quando se refere à pobreza, os autores têm dificuldade em precisar estes significados, face às 

realidades concretas. 

Segundo Prates (1990), a noção de privação relativa é oriunda da aceitação de que 

as necessidades de um indivíduo dependem da sociedade em que ele vive, impondo 

expectativas através de seus sistemas econômicos, produtivos e educacionais, assim como 

criando desejos, por meio de seus costumes e sistemas de comunicação. 

Esse mesmo autor define a privação absoluta como sendo o afastamento medido 

em termos de renda, de um mínimo necessário à manutenção e sobrevivência física de um 

indivíduo e o que este efetivamente aufere (PRATES, 1990). 

Os princípios que norteiam essa conceituação consideram razoável avaliar o bem-

estar de uma família através de sua racionalidade de consumir bens e serviços. Esta 

racionalidade pressupõe que uma família é pobre quando as suas possibilidades de consumo 

estão abaixo de um padrão estabelecido. 

Tomando o conceito de pobreza em sua abordagem tradicional ou biológica, esta 

seria definida como estado crítico alcançado por indivíduos ou grupos, caracterizado 

pela privação absoluta da renda necessária à manutenção da sua sobrevivência física. 

Uma terceira abordagem, que relaciona a pobreza com as desigualdades 

econômicas e sociais, talvez possa ajudar a esclarecer a baixíssima efetividade das políticas e 

programas de combate à pobreza rural, que é objeto deste trabalho. Esta idéia é reforçada por 

Prates (1990, p. 61): 
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A associação entre pobreza e desigualdade não é desprovida de sentido. [...]. A 
desigualdade é um fenômeno distinto da privação, porém são processos 
dependentes porque interagem: o comportamento de um, reforça o desempenho do 
outro. Um aumento de desigualdade, na maioria das vezes, implica aumento da 
pobreza. O oposto, no entanto, nem sempre é verdadeiro, podendo ocorrer uma 
redistribuição de renda entre os setores mais ricos sem que se observe uma melhora 
nos indicadores de pobreza. 

Este novo enfoque da pobreza e de seus condicionamentos, assume perfil mais 

complexo e multifacetado, atraindo a atenção de organismos internacionais, a exemplo do 

Banco Mundial (2000) que, embora ainda centre a formatação de seus programas e projetos 

em linhas de ação voltadas para o aumento da produção e renda dos pequenos produtores e 

das comunidades carentes, já começa a ampliar esta visão, considerando os aspectos sociais e 

políticos como relevantes ao alcance dos objetivos de redução da pobreza. A manifestação do 

Banco Mundial (BATISTA, 2001, p. 9) confirma esta assertiva: 

processos econômicos, políticos e sociais se relacionam entre si e, muitas vezes, se 
reforçam, exacerbando as condições de privação em que os pobres vivem. Escassez 
de bens, mercados inacessíveis e poucas oportunidades de emprego mantêm as 
pessoas na pobreza material. Por isso, a promoção de oportunidades (estimulando o 
crescimento econômico, fazendo com que os mercados funcionem melhor para os 
pobres e possibilitando que estes acumulem bens) é essencial para reduzir a 
pobreza.

A focalização na pequena produção e na disponibilização de infra-estrutura, 

garantidores de melhorias nas condições materiais de vida dos pobres rurais, é característica, 

também, dos programas financiados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

(FIDA). Esse organismo, entretanto, confere grande ênfase nos aspectos imateriais da 

pobreza, reforçando, nas suas diretrizes e ações, o fortalecimento dos grupos sociais, através 

de mecanismos e instrumentos como a participação, a capacitação e o envolvimento do 

público beneficiário em todas as instâncias e etapas de execução dos referidos programas. As 

estratégias de intervenção do FIDA, assim como a proposta metodológica de seus programas 

partem da própria visão que essa instituição tem da pobreza 

A pobreza não é um atributo intrínseco das pessoas, mas um produto dos sistemas 
de vida e das forças sócio-políticos e econômicos que as conformam. 
Concretamente, a maioria da população rural, e especialmente dos pobres rurais, 
constroem suas vidas baseadas na agricultura. Assim, para a redução sustentável da 
pobreza, os problemas dos pequenos agricultores precisam ser abordados direta e 
efetivamente. Isto envolve mudanças nas condições materiais - terra, água, infra-
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estrutura - e tecnologia, além de capacitação. Mas isto, também, significa mudar as 
relações sociais e econômicas, usualmente, envolvendo mudanças institucionais, 
que possibilitem aos pobres maior controle sobre seu próprio bem estar (tradução 
nossa) (FIDA 2001, p.12). 

Não resta dúvida que o acesso aos meios para satisfazer às necessidades é, nas 

sociedades de mercado, assegurado pela renda. Entretanto, este não pode ser considerado 

como único indicador de bem estar. Os trabalhadores dos países capitalistas desenvolvidos, 

por exemplo, só conseguiram alcançar um padrão mais elevado de conforto a partir da 

combinação de maior eficiência econômica do mercado, com a consolidação de um estado de 

bem estar social e de ação articulada de sindicatos fortes e movimentos sociais, apoiados 

pelos partidos social-democratas. 

Com reduzido risco de erro, algumas conclusões já podem ser alcançadas: as 

variáveis econômicas não são suficientes para produzir o desenvolvimento socialmente justo e 

ambientalmente sustentável; o crescimento econômico não produz o desenvolvimento social; 

as instituições e o sistema social são elementos chave na resolução do problema do acesso aos 

benefícios econômicos produzidos (MILANI, 2003). Como afirma Putnam (1996, p. 192):  

para a estabilidade política, para a boa governança e mesmo para o 
desenvolvimento econômico, o capital social pode ser mais importante até do que o 
capital físico ou humano [...].  As normas e os sistemas de participação cívica 
contribuem para a prosperidade econômica, e são, por sua vez, reforçados por essa 
prosperidade. 

Um traço que se destaca na terceira caracterização da pobreza e que certamente se 

constitui em uma das principais causas do baixo estoque de capital social na região Nordeste 

do Brasil é o que Sales (apud NASCIMENTO e RAMOS, 1996, p. 5) chama de “cultura 

política da dádiva”, sendo esta

uma expressão política da desigualdade social que se dá no processo de construção 
da cidadania, mediante a relação de mando/subserviência e cuja manifestação 
primeira se deu no âmbito do grande domínio territorial, que configurou a 
sociedade brasileira nos primeiros séculos de sua formação. A dádiva chega, assim, 
à república, substituindo os direitos básicos de cidadania, que não nos foram 
outorgados.  
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No entender de Sales (apud NASCIMENTO e RAMOS, 1996), os fluxos 

migratórios, além das causas relacionadas à insuficiência de recursos naturais e das condições 

de privação quase absoluta de renda, se constituíram em uma alternativa de fuga e de 

libertação das relações de dominação prevalecentes no Nordeste.  

A saída para as relações de mando/subserviência que estão na base da cultura da 
dádiva, contribuindo para aprofundar as nossas desigualdades, tem se dado em duas 
direções: em situações de fuga ou itinerância por parte do trabalhador rural e das 
populações pobres em geral, do que a história das migrações internas no Brasil é o 
exemplo mais contundente; e na reificação, em todas as situações, dos que 
permanecem no local de origem ou dos que buscam saída na itinerância, do fetiche 
da igualdade (SALES apud NASCIMENTO e RAMOS,1996, p. 5). 

As considerações acima, assim como as avaliações realizadas nos capítulos 

anteriores sobre os programas de combate à pobreza, oferecem indicações para uma melhor 

compreensão das relações existentes entre estes e a construção da cidadania. Embora, como já 

mencionado, não se perceba uma disposição e interesses substantivos dos financiadores e do 

próprio Estado em atuar continuadamente junto às comunidades, para promover o 

fortalecimento do associativismo e de outras formas de cooperação social, de maneira 

indireta, estes programas acabam por fomentar um certo nível de transformação para as 

comunidades atendidas, despertando nas mesmas a consciência do direito e do dever, 

elementos essenciais da construção da cidadania. Conforme Sales (apud NASCIMENTO e 

RAMOS, 1996, p. 5),

o Estado, ao, mesmo tempo em que reifica a cultura da dádiva – na medida em que 
as populações beneficiárias dos programas governamentais recebem os benefícios, 
que seriam seus direitos como se fossem um favor, vinculando, freqüentemente 
esse favor à figura de um outro intermediário dos programas - contraditoriamente 
(ou dialeticamente, em outros termos), essa mesma ação do Estado pode estar 
contribuindo para a construção da cidadania das populações beneficiárias dos 
programas. 
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A constatação feita por Sales mostra que faz uma grande diferença para os 

trabalhadores rurais, na conquista da cidadania, poder contar com algum direito básico 

assegurado. O direito, por exemplo, a uma mínima remuneração nas Frentes de Emergência

da seca nordestina, ou o direito ao financiamento da produção. 

O conhecimento desse direito, por si só, pode ajudar o indivíduo a perceber-se 

como cidadão estimulando-o a lutar por outros direitos, além do que lhe é outorgado. Nesse 

sentido

os caminhos tortuosos da construção de nossa cidadania, que freqüentemente 
começa pela cidadania social, nos programas sociais de governo mostram que, no 
presente, o Estado ainda desempenha um papel essencial enquanto provedor de um 
welfare que, mesmo quando de bem estar se tenha muito pouco e mesmo quando 
assimilado qual dádiva pelas populações beneficiárias, propicia a existência de um 
contendor para os movimentos populares na luta pelos seus direitos (SALES apud
NASCIMENTO e RAMOS, 1996, p.6). 

O aperfeiçoamento desses processos implica, necessariamente, mudanças, 

sobretudo no que diz respeito à participação da sociedade civil para a conquista da cidadania 

plena, o que significa refletir sobre um novo modelo de sociedade, mais plural, mais 

equilibrada e mais justa. Essa mudança deve ser pensada como um campo de conflitos 

negociáveis, com a garantia da participação nas decisões, na gestão e no controle social. Essas 

mudanças significam repensar valores, tradições e interesses. Significa, também, repensar a 

noção de direitos e deveres, repensar a noção que se tem da cidadania. 

2.3    O CAPITAL SOCIAL E AS NOVAS RELAÇÕES DO PODER 

Na última década, poucos temas têm merecido tanta atenção por parte dos 

cientistas sociais e das instituições internacionais interessadas no desenvolvimento quanto o 

fortalecimento do capital social. Este interesse parece encontrar motivação nos diversos 

estudos empíricos realizados em determinadas sociedades, que concluíram pela existência de 
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forte correlação entre o adensamento do capital social e o sucesso das iniciativas mais amplas 

da transformação econômica e social. Do mesmo modo, as pesquisas indicam um nexo causal 

entre o baixo desempenho das instituições, da economia e do bem estar social e a ausência de 

participação e engajamento cívico. Estas relações nos levam a buscar um conhecimento mais 

amplo acerca do conceito de capital social e de suas potencialidades, como instrumento de 

apoio à formulação e implementação de políticas e programas destinados ao combate à 

pobreza e às desigualdades sociais, sob a ótica da sustentabilidade. 

Não é propósito deste trabalho, no entanto, aprofundar a análise desses conceitos 

em suas diversas abordagens. O que se pretende é, a partir do entendimento das noções mais 

difundidas de capital social, identificar aquela que ofereça maior poder explicativo para a 

insustentabilidade dos programas de combate à pobreza rural no Nordeste do Brasil e que 

possibilite, conseqüentemente, encontrar novas formas para o tratamento dessa questão. 

Segundo Durston (2003), persiste, entre os autores de estudos sobre o capital 

social, uma grande diversidade de posições acerca desse conceito, bem como de sua relação 

com as políticas públicas. Este autor procura enquadrar as distintas abordagens em, pelo 

menos, duas categorias de análise: a progressista, que considera os aspectos relacionados ao 

empoderamento, a cidadania, o pluralismo e a democratização, e a conservadora, que enfoca 

o capital social sob o ponto de vista das estruturas familiares tradicionais e a partir de uma 

ordem moral coletiva, fundada em valores tradicionais (GAMARNIKOW e GREEN apud

DURSTON, 2003). 

Uma outra forma de compreensão do capital social parte da visão antropológica 

de que este é um atributo de indivíduos, expressado nas redes de reciprocidade a que têm 

acesso (PORTES, 1998, ESPINOZA apud DURSTON, 2003). Ampliando esta abordagem 

para o plano coletivo, Putnam (1996), Coleman (apud DURSTON, 2003) e Bourdieu (apud

DURSTON, 2003) opinam que o capital social é um bem, um atributo de estruturas sociais. 
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Afirmam que existem, além das formas individuais, formas coletivas de capital social, que são 

propriedades das comunidades, classes e sociedades inteiras. Os dois primeiros autores 

analisam o papel das instituições em sua criação e se referem ao capital social como atributos 

dos grupos sociais, coletividades e comunidades. Coleman vai mais além, quando se refere ao 

capital social como gerador de bens públicos, dirigidos para o benefício de todos e não para as 

pessoas, individualmente (COLEMAN apud DURSTON, 2003). 

Corroborando com a tese de Coleman (apud DURSTON, 2003), Portes (1998) 

também reconheceu o caráter coletivo do capital social, referindo-se  aos benefícios de 

pertencer a um grupo e à importância do capital social, não apenas como elemento facilitador 

das ações das pessoas e atores corporativos, mas, também, como instrumento de controle 

social, fonte de apoio familiar e de benefícios, através das redes extra familiares. 

Na avaliação de Durston (2003) ambos os conceitos de capital social são válidos e 

complementares, embora distintos. Dentre as diferenças entre as formas pessoais (individual) 

e impessoais (coletiva) do capital social, esse autor destaca a capacidade de permanência do 

capital social impessoal, afirmando que este perdura, mesmo quando acontecem mudanças de 

membros da rede. Já o surgimento rápido do capital social, promovido exclusivamente pelo 

interesse das pessoas em cooperar, tende a desaparecer, tão rápido quanto surge, na ocorrência 

de situações adversas.

A superação dessa vulnerabilidade social implicaria, necessariamente, a 

institucionalização da forma organizativa, a partir do estabelecimento de normas e 

procedimentos que garantissem o alcance de objetivos de interesse comum. 

Na perspectiva de Putnam (1996) e Coleman (apud DURSTON, 2003), o capital 

social é um conjunto de recursos, muitos dos quais simbólicos, de cuja apropriação depende 

em grande parte o destino da comunidade. Esse conceito, conforme analisa Abramovay 

(2000), está bem próximo da concepção de Bourdieu (apud DURSTON, 2003), que o define 
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como um conjunto de recursos e de poderes efetivamente utilizáveis, cuja apropriação social é 

necessariamente desigual e dependente da capacidade específica dos diferentes grupos. A 

acumulação do capital social, portanto, seria um processo de aquisição de poder, de 

dominação e, até, de mudança na correlação de forças no plano social. 

Para Putnam e Coleman, o empoderamento se constituiria, assim, em um 

elemento básico do capital social. Trata-se de um processo que aponta aos indivíduos e aos 

grupos sociais a possibilidade destes participarem, ativamente nas ações coletivas, bem como 

de assumirem maior controle sobre suas vidas e seu futuro. A esse respeito, Maitreya (apud

JARA, 2001, p. 110), considera:  

Uma sociedade será mais dinâmica e progressista quando as pessoas e os atores 
sociais envolvidos forem melhor articulados e empoderados e quando forem 
movidos por fortes sentimentos de confiança. A confiança é o resultado natural dos 
relacionamentos de cooperação selados em articulações e parcerias inteligentes que 
gerem objetivos e aspirações comuns, sinergia e complementaridade. Quando a 
confiança e a transparência permeiam a cooperação [...] entre atores sociais e 
institucionais ocorre uma das principais expressões de democracia participativa: o 
estímulo à unidade e integração das ações sustentáveis. Daí, descobre-se a enorme 
reserva de energia, potencial, adormecida no corpo da sociedade civil, esperando 
pela força do empoderamento, da cooperação e da confiança mútua, para ser 
aplicada na mudança social. 

Conforme Putnam (1996), nas complexas sociedades modernas, o senso de 

confiança pode emanar de duas fontes: as regras de reciprocidade e os sistemas de 

participação cívica. Baiardi (1997), ao comentar as afirmações de Putnam (1996), sobre as 

normas reguladoras da reciprocidade, conclui que estas funcionam com o objetivo de reduzir 

custos e obstáculos ao bem comum, surgindo, em geral, motivadas por uma troca de apoio 

bem definida e evoluindo, posteriormente, para a cooperação generalizada. Tal ponto de 

mutação, como considera Baiardi, se daria a partir da certeza de que, qualquer que fosse o 

novo campo de cooperação, o risco de exploração dos que iniciaram o processo de 

engajamento voluntário seria sempre menor. Desta forma se desenvolveriam as redes de 
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relações pessoais, que seriam, posteriormente, estruturadas e formalizadas em associações, 

cooperativas, partidos, etc., expressando as relações horizontais características do capital 

social. 

As relações estabelecidas a partir das normas de reciprocidade generalizada 

produzem efeitos positivos sobre os grupos sociais, coibindo o oportunismo, facilitando a 

solução de problemas coletivos, conciliando o interesse próprio com a solidariedade, 

favorecendo os sistemas de intercâmbio e comunicação interpessoais. 

A presença destas normas e da confiança e cooperação nas relações sociais 

conformam cadeias horizontais induzindo a uma maior participação cívica e ao aumento do 

capital social. Por outro lado, a inexistência dessas características se traduz em comunidades 

não cívicas, onde elementos como a deserção, a desconfiança, a omissão, a exploração, o 

isolamento, a desordem e estagnação intensificam-se reciprocamente, a partir de  círculos 

viciosos.

Nas comunidades não cívicas prevalecem as redes de relações verticais, que não 

estimulam nem sustentam a confiança e a cooperação; ao contrário, estas atitudes são inibidas 

e desestimuladas. As relações clientelistas se sustentam a partir da troca de favores e de 

obrigações recíprocas, em condições de total assimetria. Persistem a prática do oportunismo, 

da exploração, da evasão de deveres, confirmando a assertiva de Hirschman apud Putnam 

(1996), de que a criação e da dilapidação do capital social se caracterizam por círculos 

virtuosos e por círculos viciosos. 

Tais aspectos, relacionados aos valores cívicos, embora ainda sejam objeto de 

controvérsia quanto ao grau de influência que possam exercer sobre a performance das 

regiões, merecem ser levados em conta na análise sobre os condicionantes das desigualdades 

regionais, em especial em países como o Brasil, onde estas são mais flagrantes. 
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A linha de argumento que foi desenvolvida por Putnam (1996), em sua pesquisa 

sobre as influências da cultura e das tradições no desenvolvimento econômico e na 

modernidade das regiões da Itália, estabelece que existe uma inequívoca associação entre 

cultura, a prática da cidadania e a organização da economia, que traz como resultado a 

ampliação do bem estar social. 

O nexo entre o desempenho das instituições, o funcionamento da economia e as 

tradições culturais é, também, salientado por North (1990) apud Baiardi (1997), cuja obra 

relativiza os aspectos econômico-estruturais na determinação do padrão de crescimento 

econômico. Esta, portanto, seria a tendência mais recente das ciências sociais para explicar a 

convergência entre as atitudes racionais e solidárias e o desenvolvimento econômico e a 

modernidade. 

Confirmando as considerações de Putnam (1996), Baiardi (1997) salienta que as 

instituições, os serviços e a economia funcionam tanto melhor quanto maior tenham sido, no 

passado remoto e próximo, as experiências da população de uma região, acrescentando que, 

formas avançadas de vida comunal, solidariedade, filantropia e a gestão de recursos naturais 

formam um estoque de capital social que lastreia a modernidade. 

Avançando na busca das variáveis que possam explicar o atraso e a persistência da 

pobreza no Nordeste, vamos encontrar o clientelismo como fator mais preponderante nas 

relações entre o Estado e a sociedade civil, determinando a redução das oportunidades de 

acumulação do capital social pelos segmentos mais pobres e a conformação dos já citados 

círculos viciosos. 

A baixa capacidade dos pobres em acumular e reter o capital social, segundo 

Durston (2003), seria explicada, em grande parte, pela ação deliberada dos detentores do 

poder de reduzir ou eliminar as formas possíveis de obtenção desse recurso. Esse mesmo 

autor afirma que nas relações clientelistas existe um capital social maior no segmento dos 
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patrões, que desenvolvem estas práticas, e um capital social menor no segmento dos clientes.

Esta correlação, portanto, precisaria ser mantida para assegurar a permanência do poder nas 

mãos dos seus detentores. 

A concentração do capital social que determina a existência dos lobbies e do 

clientelismo, reproduz relações de poder extremamente desiguais entre grupos políticos e as 

populações pobres. 

Em suas manifestações de maior concentração, nas quais poucas pessoas e grupos 

gozam de relações pessoais de confiança com funcionários públicos, reforçadas por 

apadrinhamentos e amizades, esse capital social favorece o surgimento de graves problemas 

de corrupção. Assim, conforme Durston (2003, p. 172 ) 

[...] sob o ponto de vista da aplicação do marco conceitual do capital social para o 
melhoramento dos programas de combate à pobreza, o clientelismo, em suas 
manifestações mais excludentes e dominantes se constituiria no principal exemplo 
de capital social nocivo para a efetividade e sustentabilidade dessas intervenções, 
situação em que o próprio Estado está fortemente envolvido. 

Em contextos onde predominam tais tipos de relações, o papel do Estado passa a 

assumir expressiva relevância, como agente capaz de coibir ou minimizar estas práticas ou, 

nos casos em que existe uma postura compactuada entre o poder local e o poder central, atuar 

como elemento reforçador da continuidade desse sistema. 

Em certas conjunturas em que há setores do Estado empenhados em promover 

mudanças ou, mesmo, quando alcançam o poder partidos que possuem uma ideologia mais 

democratizante, as instituições podem ajudar a fortalecer os atores sociais que tenham sido 

desarticulados pela repressão no passado ou cooptados pelo clientelismo. (Fox apud Durston, 

2003). Neste caso, o fortalecimento das pequenas comunidades pode ser um primeiro passo 

no sentido da geração de atores sociais mais fortes, abrindo a possibilidade de formação de 

alianças regionais. 
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Um aspecto que chama a atenção nos processos de descentralização do poder, e 

que nem sempre é considerado quando se formulam bem intencionadas políticas e programas 

de combate à pobreza, é o risco de favorecimento da corrupção nos governos locais. Ao se 

abordar as questões relativas ao capital social e a sua importância como forma de controle das 

ações empreendidas na esfera municipal, muitas vezes se supervaloriza a força da sociedade 

civil, para se contrapor à tendência de corrupção presente em muitas estruturas políticas 

locais. 

Como forma de contornar esse problema, Tendler apud Durston (2003), assinala 

que se necessita de um governo central ativo, capaz de apoiar os atores locais independentes 

no processo de descentralização, mencionando como exemplo do Governo do Estado do 

Ceará, no apoio e estímulo dirigido às associações comunitárias, para que estas passassem a 

estabelecer suas demandas de forma autônoma. 

A conclusão desse autor é de que as melhorias dos governos locais são resultantes 

de uma dinâmica tripartite, que envolve o governo local, o governo central e as comunidades 

organizadas. Esta complexidade das relações entre tais instâncias envolvidas confere, 

portanto, relevante papel ao governo central na criação de atores sociais nos segmentos mais 

pobres da sociedade, pelo seu poder como formulador e implementador de políticas e 

programas de desenvolvimento e de ação social. Isso leva alguns autores a considerarem a 

dimensão institucional como contrapartida necessária do capital social na promoção do 

desenvolvimento local. 

A menos que se verificasse a ocorrência de situações de conflito e ruptura, seria 

difícil alcançar, no curto prazo, a criação de um novo ator social e a transição das normas, 

condutas e relações típicas do clientelismo autoritário para um sistema de plena democracia, 

sem a existência de formas intermediárias de negociação e entendimento entre a sociedade 

civil e o Estado. A evolução dessas relações, conforme sugerido por Durston (2003), se faria 
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através do fortalecimento do capital social, aliado à mudança do clientelismo autoritário para 

o semiclientelismo. Este, embora não fosse o meio ideal de capital social de ponte para os 

pobres, possibilitaria canais de intermediação com o Estado, sendo avalizado pelos partidos 

políticos menos radicais, que aceitariam a sua existência e relativa autonomia, permitindo o 

seu fortalecimento e acumulação.  

O estabelecimento das condições necessárias ao fortalecimento do capital social 

estaria, portanto, apoiado em duas estratégias combinadas: um Estado menos autoritário e 

paternalista (ainda que permanecesse caracterizado por um semiclientelismo em sua fase de 

transição) e o empoderamento das comunidades e organizações pobres, mediante mudança 

nas regras de acesso aos serviços públicos e de acumulação de ativos. A esse respeito, 

Durston (2003, p.195) considera que 

a transição de um sistema autoritário para um sistema semiclientelista deve basear-
se em uma cadeia de ação e reação de, pelo menos, três dos principais atores 
sociais: as elites urbanas provinciais, os organismos externos de luta contra a 
pobreza e as comunidades e organizações pobres da região. É a história da criação 
de um novo ator social e da transição das normas, condutas e relações típicas do 
clientelismo autoritário regional para o semilientelismo [tradução nossa].  

A efetividade deste processo foi levantada pelo referido autor, a partir da análise 

de experiências em regiões do Equador, Chile, Guatemala e, como já mencionado, no estado 

do Ceará. Sobre as condições e impactos verificados nessas regiões, Durston (2003) assinala 

que

são todas evidências de como o fortalecimento – autônomo ou com o apoio de uma 
agência externa – do capital social microrregional de setores pobres impacta no 
sistema sóciopolítico, a nível municipal, para provocar a co-evolução de estratégias 
de diversos atores que, por sua vez, abre novas portas para a superação da pobreza. 
Cada caso estudado replica o marco conceitual do capital social e revela dinâmicas 
similares e resultados comparáveis válidos, que retro-alimentam esse marco 
[tradução nossa]. (p. 196).  

A visão de Durston sobre a formação e fortalecimento do capital social, por certo, 

clareia a compreensão acerca dos condicionantes da pobreza e descortina alternativas 

possíveis de serem adotadas para o aperfeiçoamento das políticas e programas 

governamentais de combate a pobreza, a exemplo do Pró-Gavião.   
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3        PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA REGIÃO  

          DO RIO GAVIÃO 

3.1     ANTECEDENTES 

Em 1988, uma Missão Especial de Programação do Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola - FIDA, identificou o Nordeste Brasileiro como área prioritária 

para a intervenção daquela instituição no país. A escolha dessa região teve como fatores 

determinantes os baixíssimos indicadores de desenvolvimento econômico e social e a elevada 

quantidade de famílias, aproximadamente 4,2 milhões, situadas abaixo da linha de pobreza, 

vivendo no meio rural. 

Estes números, associados a sérias deficiências de infra-estrutura e serviços 

sociais, caracterizavam o Nordeste como a região mais pobre do país, concentrando, então, 69 

por cento da pobreza rural nacional. 

Assumindo-se que a proporção de famílias rurais vivendo em situação de pobreza 

crítica no Nordeste também se aplicava à Bahia, estimava-se em 600.000 o número de 

famílias, ou cerca de 3 milhões de pessoas, vivendo abaixo das condições de pobreza no 

Estado.

Coincidindo com o interesse do FIDA em investir na melhoria das condições de 

vida das famílias mais carentes da zona rural do Nordeste, naquele mesmo ano, estavam 
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sendo finalizados, na Bahia, pela equipe técnica da Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional – CAR, os estudos preliminares visando a formulação de um projeto de 

desenvolvimento comunitário em 20 dos 100 municípios mais pobres do Estado, concentrados 

espacialmente nas regiões Sudoeste e de Serra Geral, fronteira com o Norte do Estado de 

Minas Gerais, conforme mostrado na Figura 3.1 

Cinco anos depois, em 1992, uma Missão Geral de Identificação do FIDA, 

realizada  

Figura 3.1 – Mapa de localização da área do Projeto
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Cinco anos depois, em 1992, uma Missão Geral de Identificação do FIDA, 

realizada pelo Centro de Investimentos da FAO, revisou estes estudos e recomendou a sua 

inclusão na agenda de prioridades do FIDA, para fins de financiamento. Desde então, até a 

assinatura do Acordo de Empréstimo, em 1996, foram realizados inúmeros estudos e 

diagnósticos sobre a região e os municípios a serem atendidos, para subsidiar a formulação 

das diretrizes do projeto, sua estratégia operacional e a metodologia de implementação dos 

seus componentes e sub-componentes. 

O conjunto dessas atividades requereu uma grande mobilização de técnicos e 

especialistas de órgãos públicos federais e estaduais que atuavam nos setores de interesse do 

Projeto, além da participação de organizações não governamentais e, de forma mais limitada, 

de representantes da sociedade civil, potencialmente beneficiários, notadamente as lideranças 

comunitárias, associações e sindicatos. Foram, também, ouvidos os representantes políticos 

locais, no sentido de se alcançar o entendimento sobre as relações existentes entre as 

comunidades e o poder municipal. 

Sem dúvida, o conjunto de documentos produzidos, sobre a organização e o 

desenvolvimento comunitário, sistemas de produção, recursos naturais e enfoque de gênero, 

vieram a se constituir não apenas em sólidos balizadores para a definição do modelo do 

Projeto mas, também, como referencial de consulta para o detalhamento das linhas de ação e 

programação das atividades, durante a sua fase de execução. 

3.2    CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 O Projeto de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião foi 

concebido para atender aos municípios de Anagé, Belo Campo, Caraíbas, Condeúba, 

Cordeiros, Guajerú, Jacaraci, Licínio de Almeida, Mortugaba, Maetinga, Piripá, Presidente 

Jânio Quadros e Tremedal, localizados em uma área de 11.718 km², no semi-árido baiano, 
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onde viviam, por época da formulação do Projeto, 207 mil pessoas, das quais 80% habitavam 

na zona rural. 

Situados, em sua maioria, às margens do Rio Gavião, estes municípios eram 

marcados pelo isolamento econômico, por uma infra-estrutura precária e pela pobreza, que 

atingia mais de 70% da população da região. 

A pobreza geral da área do projeto refletia-se nos indicadores sócio-econômicos, 

que mostravam as piores taxas de mortalidade infantil do estado, além da baixa expectativa de 

vida da população adulta. As principais causas destes problemas estavam associadas à 

subnutrição, à falta de água potável e a inexistência de programas de prevenção de doenças, 

tais como campanhas de vacinação, de aleitamento materno e de orientação nutricional. Perto 

de 50% da população era analfabeta, enquanto que no país este indicador situava-se abaixo 

dos 30 %. Este fator, considerado como um dos principais condicionantes da perpetuação da 

pobreza na região, era explicado pelo elevado absenteísmo das crianças às aulas, resultante da 

utilização de mão de obra infantil nas lavouras e em outras atividades importantes para a 

geração de renda e a subsistência das famílias. As habitações rurais também apresentavam 

grandes deficiências. As casas eram usualmente construídas com adobe, cobertura de telhas e 

piso de barro batido. Apenas 10 por cento das habitações tinham acesso à água potável e mais 

de 80 por cento não eram ligadas às redes de esgoto. 

As condições sócio-econômicas prevalecentes na região determinaram a 

ocorrência de grandes fluxos migratórios, nas últimas décadas, e a recorrente saída sazonal 

dos homens para trabalhar fora da região, afetando o status e o papel tradicional da mulher, 

que sofreu mudanças com a crescente feminização no trabalho agrícola. Segundo o Censo de 

1991, 27% dos domicílios da área do projeto eram chefiados por mulheres. 

Para a maioria das mulheres, entretanto, a principal ocupação continuava sendo os 

cuidados com a família e a administração doméstica. Por outro lado, as dificuldades e 
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restrições econômicas compeliam, também, grande número de mulheres jovens à migração 

para as capitais de outros estados, em busca de melhores oportunidades de trabalho e de 

renda.

A estrutura agrária da região do Rio Gavião, diferentemente do que ocorria no 

restante do estado, era marcada pelo predomínio da pequena propriedade. Em todos os 

municípios, cerca de 60% das propriedades se situavam entre 10 e 100 hectares, sendo que 27 

%, tinham áreas inferiores a 10 hectares. A ocorrência de grandes propriedades, acima de 

1000 hectares, muito freqüente no Nordeste, era quase inexistente. Apenas 1% dos 

proprietários possuía áreas desse porte, cobrindo 6,4 % do território. Um outro diferencial da 

região é que a maior parte dos pequenos produtores tinham acesso a terra, como proprietários, 

85 % e posseiros ou ocupantes, 13%. A porcentagem de arrendatários e parceiros era pouco 

significativa, representando apenas 1% entre ambas categorias (FIDA, 1996). 

Do total e terras da área do projeto, aproximadamente 75% destinavam-se às 

atividades agrícolas e pecuárias, sendo predominantemente ocupadas com criatório animal e 

por cultivos temporários de subsistência, a exemplo do milho, mandioca e feijão. 

Devido às características agroecológicas da região, explorava-se a pecuária 

extensiva, realizada sobre áreas de caatinga. Em razão da baixa produtividade da terra, a 

maior parte dos criatórios destinava-se à produção de bezerros, que eram vendidos para 

engorda. O gado era também usado para tracionar carros de boi e arados, já que a tecnologia 

mecanizada tinha elevado custo e era inacessível aos pequenos produtores. 

Em áreas que apresentavam melhores condições de retenção hídrica, próximas a 

rios ou represas, se desenvolvia uma pecuária também voltada para a produção do leite, em 

pequena escala, dada a inadequação do rebanho, para alimentar os pequenos laticínios que 

produziam manteiga, queijo e coalhada de baixa qualidade. 
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A produção agrícola, destinada a comercialização e ao processamento, incluía, 

principalmente, a mandioca para o preparo da farinha e outros subprodutos, a cana de açúcar 

para a produção de aguardente e rapadura e tabaco para a confecção do fumo de corda. 

Também se realizava uma pequena produção de hortaliças nas margens dos riachos e 

barragens, para o abastecimento dos mercados locais. 

Em razão da região do projeto se encontrar inserida na zona semi-árida, a criação 

de cabras e ovelhas constituía-se em alternativa econômica para os pequenos produtores, que 

tradicionalmente se ocupavam desta atividade, apesar da sua baixa produtividade. A partir de 

1982, entretanto, os rebanhos foram drasticamente reduzidos em cerca de 50%, em razão da 

aprovação da lei que instituiu a exigência de cercas nas áreas de criatórios desses animais, 

onerando esta atividade, que antes se realizava de modo extensivo e praticamente sem custos. 

A pequena produção do Rio Gavião teve origem no processo de ocupação de 

terras para a expansão do garimpo e da pecuária, a partir do estado de Minas Gerais, no 

Século XVIII. Assim se explica a estrutura fundiária parcelada, conseqüente de um processo 

de sucessivas heranças, que conservaram na terra várias gerações de cada família, muitas das 

vezes, vivendo sob o mesmo teto. Em geral, eram filhos casados que não abandonavam o 

campo em razão de limitações internas, como o analfabetismo e a falta de qualificação 

profissional, ou externas, a exemplo da falta de emprego. 

A renda dessas famílias derivava, principalmente, de atividades de transformação, 

do eventual trabalho assalariado agrícola, e de remessas de parcelas dos salários obtidos a 

partir da migração sazonal de homens e da migração permanente de mulheres jovens para as 

cidades vizinhas ou capitais para trabalhar como domésticas. Os salários tinham forte impacto 

na composição da renda familiar, representando 40% do total, enquanto que os outros 40% 

eram provenientes das atividades agropecuárias e 20% de transferências governamentais, de 

benefícios previdenciários ou aposentadorias. 
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Muito ligada à atividade agrícola estava a de transformação e da pequena 

indústria. Segundo o Diagnóstico da Pequena Indústria Rural, realizado pela CAR, em 1995, 

existiam, na área do projeto 5.063 destas unidades, as quais ocupavam perto de 65 mil pessoas 

ao longo do ano. A característica deste emprego é que era temporário e, geralmente, não 

remunerado ou os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos. 

De acordo com o Censo Agropecuário de 1985, 86% da mão de obra ocupada na 

agricultura correspondiam à categoria de trabalhador familiar não remunerado. Segundo este 

mesmo Censo, mulheres com mais de 14 anos formavam 46% desta categoria ocupacional. Os 

demais trabalhadores que integravam a população economicamente ativa – PEA, recebiam, 

em sua maioria, salários inferiores ou iguais a um salário mínimo. 

Como ficou demonstrado, à exceção do gado e de algum excedente da produção 

familiar da mandioca e de grãos, a principal exportação da região era o trabalho sazonal. O 

isolamento dos municípios e o baixo nível tecnológico decorrente da falta de assistência 

técnica e de crédito eram as principais causas de um círculo vicioso em que não existia 

produção em escala suficiente para atrair os comerciantes e, porque não existiam 

compradores, não havia incentivos para estimular o aumento da produção e da produtividade. 

Como conseqüência, o nível de produção permanecia estagnado, inviabilizando qualquer 

atividade de comercialização extra-regional. 

A maior parte da produção era vendida logo após a colheita, na própria fazenda, 

para intermediários de Vitória da Conquista, que funcionava como pólo de comercialização 

para a área do Projeto e regiões vizinhas. A outra parte era vendida nas feiras livres das sedes 

municipais e, em diminuta proporção, remetida a Salvador. 

Os preços praticados pelos agricultores, que deveriam ser estabelecidos a partir 

dos preços nacionais, só conseguiam atingir entre 40 e 50 por cento dessa referência. Esta 

limitação decorria da pequena capacidade de estocagem pós-colheita, das restritas 
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possibilidades de processamento da produção agrícola, que era predominantemente manual, 

da precariedade de acessos para o escoamento da produção e da falta de organização dos 

pequenos produtores para barganhar preços melhores. 

3.3    ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Na região do Rio Gavião, assim como em todo o Nordeste do Brasil, foram 

identificados quatro tipos de organizações comunitárias: as organizações informais de ajuda 

mútua, também chamadas de comunidades de base; as associações formais ; as cooperativas; 

e os sindicatos. 

As comunidades de base são o tipo mais antigo de organização de pequenos 

produtores. São formadas por grupos de famílias que desenvolvem atividades comuns e 

praticam diferentes formas de ajuda mútua e de solidariedade, segundo as regras e costumes 

transmitidos através das gerações e que integram a cultura local. A importância social e 

econômica destas redes informais nos processos de desenvolvimento comunitário é 

inquestionável. Como regra geral, percebe-se uma forte correlação entre a solidez das 

unidades familiares de produção e a intensidade das relações entre os membros destas 

organizações informais. Assim, constata-se que a constituição formal de organizações 

comunitárias ocorre mais facilmente quando o grupo já mantém relações de cooperação e 

ajuda mútua. 

Os estudos e diagnósticos realizados durante a fase de formulação do Pró-Gavião 

não avaliaram detidamente a importância dessas organizações informais de base na área do 

projeto. Entretanto, as características do meio em que vivia a população rural da região, como 

a estrutura da propriedade da terra, a distância dos grandes centros urbanos, a ocorrência das 

secas e a deficiência de infra-estrutura e serviços sociais, impondo a necessidade de ajuda 
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mútua, fazem supor que a solidariedade e a cooperação estivessem presentes na grande 

maioria das comunidades. 

Entretanto, a constituição de associações de pequenos produtores na Região 

Nordeste, nas últimas décadas, não foi produto de movimentos espontâneos dos agricultores, 

mas resultado de ações orientadas pela igreja, por ONGs ou por órgãos públicos de 

desenvolvimento, que implementavam programas baseados no postulado de que o 

fortalecimento coletivo era condição essencial ao desenvolvimento dos pequenos produtores. 

A esse respeito, merecem ser citadas algumas considerações constantes do estudo 

realizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA)  e pela Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), na área do projeto, e mencionadas pelo Informe de 

Avaliação ex-ante (FIDA,1996).  

Segundo esse estudo, a maior parte das associações comunitárias formalmente 

constituídas foram criadas para permitir a realização de pequenos projetos, a fundo perdido, 

coordenados pela CAR, no âmbito dos programas Programa de Apóio aos Pequenos 

Produtores  (PAPP) e Programa de Combate à Pobreza Rural - PRODUZIR, ambos 

financiados pelo Banco Mundial. 

Existiam, também, associações comunitárias urbanas e rurais, de maior porte, 

criadas para atender aos requerimentos do Fundo de Desenvolvimento Comunitário – 

FUNDEC, administrado pelo Banco do Brasil, que tinha por objetivo financiar obras e 

equipamentos comunitários necessários ao desenvolvimento sócio-econômico das 

comunidades dos pequenos produtores. 

Com relação a essas associações, os resultados observados foram extremamente 

negativos, tanto no que se refere à correta aplicação dos recursos, quanto nos aspectos de 

gestão do uso dos equipamentos. As principais dificuldades apontadas pelo citado estudo 
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dizem respeito à forte ingerência das Prefeituras Municipais na criação e administração destas 

associações, impedindo uma verdadeira gestão participativa dos projetos pelos beneficiários. 

Estes registros mostram a debilidade do movimento associativo na região do 

Projeto, induzindo à conclusão de que as associações eram criadas com o fim específico de 

administrar os bens de produção coletivos e as infra-estruturas financiadas pelos programas de 

desenvolvimento que antecederam o Pró Gavião e que o seu papel se restringia ao 

cumprimento desta função. 

Dentre as demais formas de organização de produtores, destacava-se o Sindicato 

de Produtores Rurais, presente em todos os 13 municípios do Projeto e uma Cooperativa 

Agrícola, que atuava no município de Jacaraci. 

Os Sindicatos foram criados na década de 70 e integravam a Federação dos 

Trabahadores na Agricultura do Estado da Bahia, sendo oficialmente reconhecidos como 

representantes dos interesses dessa categoria. Embora contassem com cerca de 40.000 

associados, na prática, menos de 10 por cento freqüentavam estas entidades, refletindo o 

baixo nível de participação nas suas atividades. A atuação dos sindicatos voltava-se, 

principalmente, para apoiar os associados nos processos de obtenção de aposentadoria, 

cumprindo, muito precariamente, as suas competências relativas à defesa dos interesses de 

classe. 

Existia uma única Cooperativa na área do Projeto, com cerca de 300 membros, 

cuja principal atividade era a operação de uma loja de insumos agrícolas de abrangência 

extremamente limitada. As experiências anteriores de cooperativas criadas na região não 

haviam sido bem sucedidas, resultando no fechamento dessas entidades em prazos 

curtíssimos, a exemplo do que ocorreu com a cooperativa de Condeúba, que funcionou 

durante apenas um ano. 



87

A análise do movimento cooperativista de pequenos agricultores do Nordeste 

Brasileiro, realizada pela missão prévia de avaliação do projeto levantou que a criação dessas 

entidades, muito estimulada na região durante as décadas de 70 e 80, tinha como objetivos a 

compra conjunta de insumos agrícolas para reduzir a intermediação, a comercialização direta 

da produção agrícola e a concessão de crédito grupal, feita diretamente ou através de 

instituições financeiras. Todavia, este movimento não chegou a se desenvolver, 

principalmente pela incapacidade de competir com os intermediários locais. As Cooperativas 

tinham custos de funcionamento muito elevados em relação aos seus concorrentes, que se 

moviam no âmbito da economia informal. Ademais, os intermediários obtinham seus 

benefícios a partir das variações de preços dos produtos nos mercados locais e da falta de 

informação dos pequenos agricultores, práticas impensáveis para uma Cooperativa. Além 

disso, os atravessadores também utilizavam comumente uma prática de concorrência desleal, 

relacionada a preços, a qual pode ser comparada ao conceito de dumping, que comprometia a

sustentabilidade das cooperativas2.

3.3.1    O Papel das Escolas Famílias Agrícolas na Região do Projeto 

Merece destaque especial na avaliação das organizações sociais da Região do 

Projeto a atuação das Escolas Famílias Agrícolas   (EFAS). Essas escolas são centros de  

educação  e   de formação  de jovens do meio rural, que têm como  proposta  o fortalecimento   

comunitário  e  da pequena produção, através do desenvolvimento técnico e da orientação 

para a cidadania. 

2 O termo dumping é aqui empregado com conotação aproximada  ao seu conceito original, referindo-se a 
redução drástica  nos preços dos produtos, por vezes, abaixo dos custos de produção, para impedir o surgimento  
ou o fortalecimento da concorrência exercida pelas cooperativas.
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As primeiras escolas agrícolas surgiram na França, na década de 30, como 

resposta dos agricultores ao problema de formação de seus filhos. No meio rural, não existiam 

escolas que permitissem a continuação da educação formal, além do nível primário. 

Assim, os filhos dos agricultores eram forçados a estudar nas cidades, onde 

recebiam uma formação inadequada para a vida no campo. No final desta etapa de estudos, os 

jovens, em sua maioria, permaneciam nas cidades e aqueles que retornavam às comunidades 

de origem não estavam preparados para o trabalho agrícola. 

No Brasil, estas escolas surgiram 40 anos depois, a partir da iniciativa da Igreja 

Católica, que implantou a primeira unidade no estado do Espírito Santo, sob a liderança do 

Padre Humberto Pietrogrande.  

A formação se baseia no conceito de alternância, que determina a permanência 

dos alunos na escola, em regime de internato, por quinze dias e um período equivalente na 

propriedade familiar. Ao retornar à casa, o jovem deve obedecer a um plano de estudos, 

orientado para a análise da exploração da pequena propriedade onde vive e de seu meio. Os 

temas desses planos são distintos e adaptados a cada etapa de estudo. Quando voltam à escola, 

as experiências de cada um são compartilhadas, através de debates e em reuniões de 

integração.  

A introdução das EFAs no Nordeste exigiu uma adaptação da metodologia à 

realidade local, inserindo o conceito de comunidade. Na Europa e nos estados do sul do 

Brasil, as escolas agrícolas concebem a alternância como uma relação família/escola. No 

Nordeste, se focalizará menos a família e mais a comunidade. A relação escola/comunidade 

predomina. É a comunidade que seleciona o aluno e o envia à escola, comprometendo-se a 

apoiá-lo.

De sua parte, o aluno se compromete a repassar o conhecimento adquirido, 

discutindo os planos de estudo com a comunidade e organizando reuniões para fazer 
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demonstrações práticas das técnicas aprendidas. Desta forma, o jovem é preparado para 

assumir responsabilidades, para desenvolver a liderança e participar do processo de 

desenvolvimento da sua comunidade. 

Atualmente, existem no Brasil mais de cem Escolas Famílias Agrícolas, reunidas 

em associações ou redes regionais e em uma associação nacional, chamada União Nacional de 

Escolas Famílias Agrícolas – UNEFAB. Na Bahia, as EFAS são mantidas pela Associação 

das Escolas Famílias Agrícolas da Bahia – AECOFABA, com sede no município de Riacho 

de Santana, que dista 100 quilômetros de área do Pró Gavião. 

As EFAS são reconhecidas pela Secretaria de Educação do Estado como centros 

de formação de 1º Grau. Os alunos estudam as matérias obrigatórias que compõem o currículo 

da 5ª a 8ª série do ensino fundamental e enriquecem o conhecimento com assuntos como 

zootecnia, agricultura, administração rural, meio ambiente, iniciação à engenharia, saúde e 

sexualidade. 

Essas escolas atribuem uma grande importância à convivência durante os períodos 

de permanência dos alunos no estabelecimento. Monitores e alunos vivem juntos, favorecendo 

a socialização. As tarefas domésticas são compartilhadas entre todos. A escola desempenha 

um papel muito positivo em relação à mulher. Em municípios predominantemente rurais, 

onde persistem as práticas discriminatórias entre os sexos, a igualdade de acesso e de 

responsabilidades têm sido uma boa maneira de ensinar novas formas de relacionamento. 

Na região do Projeto existiam duas EFAS, situadas nos municípios de Licínio de 

Almeida e de Mortugaba, ambas funcionando desde 1983. A demanda por educação nestas 

escolas era bastante grande, e muitos candidatos eram rejeitados, anualmente, devido a 

limitações de recursos e de espaço físico para acomodação dos alunos. Considerando os ex-

alunos das EFAS na área do projeto e municípios vizinhos, o total de ex-alunos vivendo na 

região era superior a 400, em 1995. 



90

O aluno típico que concluía o primeiro grau na EFA ingressava na escola com 

idades entre 12 e 15 anos, 70% pertenciam ao sexo masculino e eram filhos de famílias de 

pequenos produtores. A equipe de cada uma dessas escolas consistia em quatro monitores, 

com formação agrícola e em educação e uma cozinheira. Ao concluírem o primeiro grau, os 

melhores alunos eram selecionados e enviados a EFA de Riacho de Santana, para cursarem o 

segundo grau, orientado para agricultura, com duração de quatro anos. 

Cada escola era administrada por uma associação local de agricultores, formada 

por pais e ex-alunos. A terra, cerca de dois hectares por escola, era obtida por doação dos pais 

dos alunos, usualmente, enquanto que as municipalidades, por vezes, forneciam algum apoio 

financeiro. A manutenção era parte das responsabilidades dos alunos e os alimentos e outros 

suprimentos eram contribuições de suas famílias. A AECOFABA disponibilizava, também, 

algum apoio financeiro, mas a sua maior contribuição se dava através do apoio 

organizacional. O voluntariado foi sempre importante característica do funcionamento das 

escolas bem como da organização estadual – AECOFABA, e nacional – UNEFAB. 

Durante 15 anos as EFAs receberam considerável ajuda da organização não 

governamental alemã MISEREOR para a construção e manutenção das escolas. Com o 

encerramento desta ajuda, a situação financeira das EFAs na Bahia ficou bastante 

comprometida, uma vez que ainda não foi alcançada a sustentabilidade financeira plena 

dessas unidades. 

Devido as suas ligações com a Igreja, especialmente durante o início da 

implantação das EFAs na Bahia, que coincidiu com o período da ditadura militar, e porque o 

centro de sua atuação era a pobreza rural, as EFAs foram, algumas vezes, encaradas com 

suspeição pelas elites do poder local. Na prática, pais e ex-alunos constituíam uma importante 

rede de apoio às escolas e um enraizamento de base econômica e política. Em alguns 
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municípios, as EFAs serviam como força impulsionadora para a formação de cooperativas e 

para o fortalecimento do associativismo. 

3.4  A PRESENÇA INSTITUCIONAL NA REGIÃO 

A área do projeto, historicamente, foi muito pouco assistida pelas instituições dos 

governos federal e estadual, sendo esta uma das principais causas do atraso econômico 

conforme apresentado nos diagnósticos e estudos que subsidiaram a formulação do Pró-

Gavião.

As poucas instituições governamentais com presença nos municípios beneficiários 

tinham, em geral, atuação pontual, circunscrita à execução de um programa específico, como 

a CAR, que coordenava o Programa de Apoio aos Pequenos Produtores – PAPP e, mais 

recentemente, o Programa Produzir, ambos financiados pelo Banco Mundial. 

O PAPP foi concebido como um programa de desenvolvimento integrado, voltado 

para os pequenos produtores, e que tinha a sua estratégia operacional baseada na implantação 

de componentes de infra-estrutura econômica, produtiva e social, administrados por várias 

instituições do estado. O projeto atribuía, também, especial ênfase à participação dos 

beneficiários, ao fortalecimento do associativismo e a capacitação em geral. 

Contudo, os resultados alcançados pelo Programa não foram os esperados. A 

inexistência de uma orientação metodológica, especialmente na fase de implantação, a falta de 

clareza sobre os objetivos do Programa e o papel das instituições envolvidas, criaram grandes 

dificuldades para a sua implantação. Cada executor definia a sua estratégia, segundo 

interesses próprios. Esta falta de integração, agravada pela lentidão burocrática e pela tomada 

de decisões centralizada, resultou em um impacto negativo em termos da participação e 

organização comunitária. 
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Após várias reestruturações, em 1992, o projeto se reduziu a apenas um 

componente e passou a chamar-se Programa Produzir, com abrangência em 264 municípios 

do semi-árido baiano, dentre os quais estavam incluídos os municípios do Projeto Pró-Gavião. 

O programa perdeu as características de desenvolvimento integrado e passou financiar apenas 

pequenos projetos, de forma pulverizada, nos municípios de sua abrangência. 

Apesar de conservar o objetivo do fortalecimento organizacional, impondo, como 

condição para a obtenção de benefícios, a constituição de associações comunitárias, os 

resultados foram inversos. O atendimento obrigatório a esta condição, sem qualquer atividade 

prévia de mobilização e organização social, descaracterizou a noção de associativismo, 

reduzindo-a a uma questão de ordem meramente jurídica. Em conseqüência, foram criadas um 

sem número de associações, sem nenhuma discussão com os beneficiários, via de regra sob a 

tutela de líderes políticos dos municípios, minando, assim, a noção dos verdadeiros princípios 

que norteiam os processos de organização social.  

Levando em consideração as condições operacionais e os métodos utilizados para 

a concessão de benefícios desse Programa, pode-se depreender que o público atendido era 

exatamente aquele que aceitava a relação clientelista com os intermediários dos pleitos, 

abdicando do direito de organizar-se e de apresentar as suas demandas legítimas, diretamente 

à instituição executora. Reforçava-se, desta forma, a sujeição e o imobilismo, que 

prevaleceram na região, por muitos anos. 

Merecem, também, registro as presenças da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Bahia (SEBRAE). A 

primeira instituição, com sede em Vitória da Conquista, município que atua como pólo 

microrregional, por ocasião da elaboração dos estudos de base do Pró-Gavião, já manifestava 

grande interesse em estender a sua ação para além do meio acadêmico, tendo, inclusive, se 
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estruturado para alcançar este propósito com a criação do Departamento de Extensão e 

Assuntos Comunitários. 

Esse Departamento tratava de ações de desenvolvimento comunitário e reforma 

agrária, seguindo os conceitos de desenvolvimento integrado, em linha com os objetivos do 

Pró-Gavião e com a visão de desenvolvimento adotada pela AECOFABA. Considerando as 

características de atuação da UESB e o seu interesse manifesto em participar do Projeto, a 

instituição foi selecionada para atuar como parceira do Pró-Gavião, condição esta que foi 

formalizada, contratualmente, no acordo de empréstimo. 

Também em consonância com o objetivo estratégico de reforçar o desempenho 

das instituições presentes na área do projeto, foi incluído, como parceiro, para a 

implementação das ações de estímulo ao microempreendorismo e à comercialização, o 

SEBRAE-BA. Esta escolha deveu-se à experiência acumulada pela instituição na prestação de 

serviços de capacitação, constituição de micro-empresas e realização de estudos sobre 

comercialização, em um grande número de municípios do país, embora, na área do projeto a 

sua atuação fosse bastante restrita. 

Os serviços públicos de assistência técnica e de extensão rural em todo o país 

ficavam a cargo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), sendo esta 

empresa a principal responsável pela operacionalização do crédito agropecuário, através da 

elaboração e do monitoramento de pequenos projetos. A fim de racionalizar estas operações, a 

EMATER desenvolveu diversos mecanismos baseados nos conceitos de organização 

comunitária aplicados por ONG’s e pelas Pastorais Rurais da Igreja Católica. 

Assim, tão logo o Banco Mundial incorporou o conceito de desenvolvimento 

comunitário em seus projetos e, em especial no PAPP, a EMATER-BA foi escolhida como 

responsável pela execução dos componentes de assistência técnica e de fortalecimento das 

organizações comunitárias dos beneficiários. O desempenho da empresa, entretanto, não se 
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mostrou satisfatório, segundo os informes de avaliação daquele programa. Os insucessos 

registrados, a degradação das finanças públicas do Estado e a forte redução na oferta de 

crédito acabaram por promover o desmantelamento gradual da EMATER-BA, até que, em 

1991 a empresa foi reestruturada sob o nome de Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola - EBDA. 

A atuação da nova empresa, entretanto, não foi muito diferente da anterior. 

Embora fosse reconhecida a competência da sua equipe técnica, persistiram os problemas de 

ordem financeira, os quais, associados à redução do quadro e ao desaparelhamento do órgão, 

determinaram uma presença pouco percebida na região do Projeto. 

A maioria dos municípios, por outro lado, contava com agências bancárias do 

Banco do Brasil ou do Banco do Estado da Bahia. Registrava-se, também, a existência de uma 

agência do Banco do Nordeste do Brasil, no município de Condeúba. A instalação destas 

agências foi, em grande parte, motivada pela necessidade de operacionalizar o crédito rural, 

particularmente generoso nas décadas passadas. Assim, pode-se concluir que a região era bem 

atendida por esses serviços, apesar da demasiada vinculação da sua permanência à 

disponibilidade de recursos creditícios. 

As mais importantes instituições presentes na região do Rio Gavião foram sempre 

as Prefeituras Municipais. Nelas se concentrava a responsabilidade pela prestação de todos os 

serviços sociais, tais como saúde pública, educação fundamental e a maior parte da infra-

estrutura existente, que incluía a rede viária intra-municipal, energia e o abastecimento de 

água.  

As Administrações Municipais eram financiadas, quase que integralmente, com 

recursos originários de transferências governamentais, dentre os quais se destacava o Fundo 

de Participação Municipal, que guardava proporcionalidade com o número de habitantes de 

cada município. A arrecadação própria era inexpressiva, determinando um elevado grau de 
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dependência dessas municipalidades em relação aos governos estadual e federal, para a 

obtenção de aportes adicionais de recursos, além daqueles legalmente assegurados. 

Esta característica, muito comum aos governos locais da região Nordeste, foi 

determinante para a definição do modelo político prevalecente naqueles municípios. A 

garantia desses fluxos financeiros era condicionada pelo grau de aproximação e pela força 

política que os representantes locais tivessem na relação com as demais esferas de governo. 

Desta maneira, consolidaram-se as práticas do clientelismo e do favorecimento, como formas 

de manutenção do poder nas mãos das tradicionais elites políticas locais, identificadas com o 

poder central do Estado. 

A partir destas considerações pode-se inferir que o acesso aos cargos eletivos não 

correspondia, em geral, a motivações de ordem cívica, mas a conveniências pessoais ou 

políticas. Isto, em parte, explicava o baixo rendimento das administrações municipais, assim 

como a desconfiança e a atitude reativa por parte de algumas prefeituras, com relação a 

qualquer sinal de independência na organização das comunidades. Mesmo quando estes 

movimentos não tinham quaisquer objetivos políticos, eles eram percebidos como ameaça à 

permanência dos representantes municipais no poder.

Importa, porém, observar que este quadro vem mudando, gradualmente, com o 

surgimento de novas lideranças políticas regionais, mais qualificadas e conscientes. 

Entretanto, os aspectos anteriormente assinalados ainda devem ser cuidadosamente 

considerados, no desenho de qualquer proposta que vise o desenvolvimento sustentado da 

região e a formação de capital social. 

3.5    A CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Os projetos de desenvolvimento rural financiados com recursos do Fundo 

Internacional para o Desenvolvimento Agrícola – FIDA se destinam a melhorar as condições 
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de vida das famílias mais pobres de áreas rurais dos países em desenvolvimento. Em geral, o 

principal objetivo perseguido pelo FIDA é o aumento da renda da população beneficiária, 

através do apoio às atividades produtivas, com diferentes intervenções em outras linhas de 

ação, que possam contribuir para o alcance deste objetivo. Assim, os projetos incluem 

componentes voltados para o fortalecimento da infra-estrutura sócio-comunitária, 

armazenamento de água, melhorias viárias e apoio educacional, dentre outros. Os projetos têm 

uma duração de cinco a sete anos, alocam volume de recursos relativamente limitado e são 

focalizados para a população mais pobre de áreas com graus de marginalização significativos. 

O seu grupo alvo, segundo os estudos e diagnósticos efetuados nos países onde o FIDA atua, 

apresenta sérias limitações de acesso aos serviços técnicos, financeiros e de comercialização, 

além de infra-estrutura e de recursos como a água e a terra.  

Uma característica importante destes projetos é que, apesar de estarem orientados 

para a melhoria da renda e das condições de vida das famílias mais pobres das áreas rurais, 

eles têm como elementos centrais a organização e a promoção das comunidades, o apoio aos 

processos de organização, a participação dos beneficiários e o fortalecimento da demanda. 

Também se voltam para o desenvolvimento e para a valorização das organizações e dos 

técnicos locais, a partir do entendimento de que estes permanecerão na região e serão os 

provedores dos serviços para as comunidades, após a conclusão das atividades do Projeto.

Este é um dos principais aspectos diferenciadores da metodologia FIDA de 

implantação de projetos de alívio à pobreza, em relação a outras instituições financiadoras 

internacionais, com o Banco Mundial. 

Os projetos trabalham para formar massa crítica e para deixar um valor agregado 

às instituições e técnicos locais, a partir de uma metodologia de trabalho baseada na 

organização e participação comunitária, no estabelecimento de integrações interinstitucionais 

e entre essas instituições e os grupos de interesse. 
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O Pró Gavião se inclui no marco geral acima descrito. Com a duração prevista de 

sete anos, o projeto previa aplicar, nesse período, 40,4 milhões de dólares, sendo 50% 

originários do FIDA, com igual percentual de contrapartida do Governo do Estado da Bahia. 

De um total de 31.600 famílias que viviam na região, o Projeto tinha como meta 

atender a 14.300, sendo 9.500 de pequenos proprietários e 4.800 de trabalhadores rurais. Isto 

representava 1/3 da população rural total dos municípios contemplados. 

A operacionalização do projeto se faria através dos componentes de 

desenvolvimento comunitário, desenvolvimento produtivo e crédito, os quais se desdobram 

em conjuntos de ações integradas e complementares, denominados de sub-componentes. 

A organização e o desenvolvimento comunitário se constituíam no eixo de 

sustentação do projeto. Desta forma, ao lado das ações que visavam reforçar a capacidade 

produtiva e ampliar o padrão de renda dos beneficiários, o Pró-Gavião também deveria apoiar 

o processo de organização dos produtores fomentando o associativismo e a formação de 

cooperativas, com o repasse de informações e instrumentos que lhes conferissem capacidade 

para gerir seus empreendimentos. Este componente incluía, também, o fortalecimento da base 

educacional da região, com a reforma e o aparelhamento das escolas famílias agrícolas; a 

construção de obras de infra-estrutura comunitária, como barragens, cisternas e redes de 

energia; a organização de grupos de produtores e a implantação e operacionalização de 

Comitês Municipais. 

A proposta do componente de desenvolvimento produtivo objetivava o 

incremento da renda agropecuária da população, através da introdução de tecnologias que 

permitissem minimizar os efeitos das secas, melhorar a produtividade dos cultivos 

tradicionais e introduzir novas culturas hortícolas e frutícolas de maior rentabilidade, 

melhorar o manejo dos recursos naturais disponíveis, aprimorar os mecanismos e os processos 

de comercialização utilizados. Pretendia-se, com isso, promover a transformação gradual do 
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padrão produtivo dos beneficiários, de uma agricultura meramente de subsistência para uma 

exploração agrícola empresarial, vinculada aos mercados locais, regionais e extra-regionais. 

A estratégia operacional do projeto previa que a concretização destes objetivos se 

faria através do desenvolvimento de um sistema articulado de validação e transferência de 

tecnologia e com a continuada ação de extensão e da capacitação de produtores. Este processo 

de acompanhamento permanente das comunidades e dos grupos de produtores permitiria a 

identificação e a solução dos problemas e restrições de ordem tecnológica presentes nos 

sistemas de produção em uso, além das limitações relativas aos processos de comercialização, 

ou mesmo aquelas de caráter organizacional, que dificultassem o desenvolvimento produtivo 

dos beneficiários. 

Ainda como apoio ao processo produtivo, o projeto buscaria o fortalecimento das 

pequenas unidades agro-industriais da região, através da prestação de assistência nas áreas 

técnica, gerencial, organizacional e creditícia, tendo em vista assegurar-lhes as condições 

necessárias para que participassem, competitivamente, dos mercados mais prósperos e fortes. 

Como órgãos de participação e coordenação local, seriam criados os Comitês 

Municipais, que além da supervisão e avaliação periódica das ações, se incumbiriam de 

preparar a primeira versão dos Planos Operativos Anuais, a serem submetidos, 

posteriormente, ao Conselho Diretivo. 

Assim, a estrutura do projeto, prevista no Informe de Avaliação Ex-ante, deveria 

contemplar, além da organização funcional, capaz de executar, adequadamente, as ações 

estabelecidas nos seus componentes e sub-componentes, a participação do público 

beneficiário na gestão das atividades. O organograma deveria se adequar a um esquema de 

maximização da eficiência de gestão e operação, mantendo um nível de burocracia mínimo. 

O nível executivo seria constituído pela Unidade de Execução do Projeto que se 

encarregaria de administrar os componentes de desenvolvimento comunitário, 
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desenvolvimento produtivo, crédito e, adicionalmente, uma unidade voltada para o 

monitoramento e a avaliação. 

                   O nível deliberativo e de acompanhamento seriam compostos, respectivamente, 

pelo Conselho Executivo, pelo Conselho de Coordenação Institucional e pelo Comitê de Ação 

Municipal.

A estrutura recomendada pelo FIDA deveria ser funcional e independente, simples 

e pouco burocrática, baseada, estritamente, nos requerimentos administrativos e operacionais 

do projeto, de modo a garantir uma gestão eficiente e flexível. 
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4   O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E AS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO  

     DO PRÓ-GAVIÃO 

4.1. DELINEAMENTOS ESTRATÉGICOS DO  PROJETO  

O marco de referência para a operacionalização do Pró-Gavião foi a visita da 

Missão de Implantação do FIDA, em fevereiro de 1997, quando foi aprovado o primeiro 

Plano Operativo Anual do Projeto. Esta Missão tinha por finalidade avaliar as diretrizes e 

estratégias propostas para a implementação do Projeto, assim como prestar as orientações 

oficiais acerca dos processos administrativos e financeiros a serem seguidos pela empresa 

executora, durante a vigência do acordo de empréstimo. 

Os documentos produzidos na fase inicial do Pró-Gavião registram um elevado 

esforço da equipe de coordenação, no sentido de refletir no planejamento das atividades o 

compromisso com o alcance dos objetivos e metas definidos na proposta conceitual do 

Projeto, especialmente no que se refere à participação das comunidades beneficiárias, desde a 

identificação das demandas locais até a formulação dos planos e a execução dos respectivos 

projetos. A esse respeito, merece destaque o fato de que a empresa executora do Projeto já 

contava com uma larga experiência em planejamento e implementação de programas de 

desenvolvimento rural, o que facultava a seus técnicos uma maior compreensão dos 
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problemas que atingem as populações rurais carentes, assim como o conhecimento das 

dificuldades, falhas e distorções deste tipo de intervenção. 

A estratégia operacional do Pró-Gavião foi concebida para viabilizar o alcance do 

objetivo principal do projeto, qual seja melhorar a qualidade de vida das famílias mais pobres 

da região, através da implementação dos componentes de Desenvolvimento Comunitário, 

Desenvolvimento Produtivo, Crédito e Administração, anteriormente mencionados. 

A primeira etapa do processo de planejamento consistiu na definição das 

atividades administrativas e de apoio logístico necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos 

de campo, na organização interna da equipe, no plano de divulgação dos projetos, bem como 

no estabelecimento das diretrizes para a realização de diagnósticos e dos critérios para a 

seleção das comunidades a serem atendidas. 

A metodologia orientadora das ações do Projeto foi definida para cada um dos 

seus componentes, observando os aspectos de integração e complementaridade entre os 

mesmos, conforme descrição feita a seguir. 

4.2  ASPECTOS ESTRUTURADORES E O MODELO ORGANIZACIONAL DO 

PROJETO 

A dificuldade de operacionalizar o Projeto, motivada tanto pelo aspecto da sua 

localização, que dista 800 km de Salvador, quanto pela diversidade e complexidade das ações 

que seriam executadas, envolvendo a participação articulada de inúmeras instituições, 

requereu uma estrutura organizacional própria, capaz de facilitar a  coordenação de todas as 

atividades, monitorar o processo físico e financeiro e avaliar o desempenho efetivo das ações 

empreendidas, de modo a assegurar o cumprimento dos objetivos propostos. 

A estruturação inicial do Projeto se apoiou em dois subcomponentes: o que tratava 

da direção e administração, e o que correspondia ao sistema de monitoria e avaliação, 
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constituído para subsidiar a coordenação e aos demais órgãos executores quanto ao 

desempenho das ações, seus resultados e impactos sobre a base sócio-econômica e produtiva 

da região. 

O modelo organizacional do Projeto foi, então, formado por um órgão de direção 

central, em nível estadual, que atuaria apoiado pelas três áreas de suporte: comunicação e 

capacitação; estudos, monitoria e avaliação e acompanhamento financeiro. Em nível regional 

foi definida uma Unidade de Execução do Projeto (UEP), que se responsabilizaria pela 

implementação das ações nos municípios. Foi, também, em observância às recomendações 

dos Estudos de Base e das disposições do Acordo de Empréstimo, planejada a implantação do 

Conselho Diretor e do Comitê de Ação Municipal e do Comitê de Gestão Comunitária, 

instâncias garantidoras da representação dos produtores e comunidades nas decisões do 

Projeto.

A estrutura estadual, representada pela Coordenação e Sub-coordenações, 

forneceria o suporte técnico à equipe regional e às instituições co-executoras, através da UEP. 

A Coordenação, para tanto, contaria com os elementos fornecidos pelo Diagnóstico de Base, 

planejado para ser realizado no primeiro ano do Projeto, para definir o perfil de entrada e 

apontar as ações prioritárias, e com as avaliações produzidas pelo Sistema de Monitoria e 

Avaliação, indicativas da eficácia dos métodos e técnicas utilizadas frente às demandas da 

realidade local. 

A localização da UEP no município de Tremedal teve como fator determinante a 

proximidade desse município com Vitória da Conquista, município pólo da região, onde se 

localizavam algumas instituições parceiras do Projeto, como SEBRAE e a UESB. 

A UEP tinha a seu cargo a responsabilidade pela implementação das três linhas de 

ação do projeto, promovendo o permanente acompanhamento das ações desenvolvidas na área 
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pelas instituições co-executoras e assegurando a condução metodológica do Projeto, pautada 

na participação e organização dos beneficiários. 

O Conselho Diretor do Projeto seria constituído pelo Diretor da CAR, que o 

presidiria, três representantes das Prefeituras Municipais, um representante das Escolas 

Famílias Agrícolas, um representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura da 

Bahia – FETAG, eleito pelos presidentes dos Sindicatos da área do Projeto, e três 

representantes dos beneficiários, os quais cumpririam mandato de dois anos. A autoridade 

máxima do Projeto seria exercida por esse Conselho que, além da supervisão permanente das 

ações, se responsabilizaria pela aprovação dos planos e programas anuais e pela definição das 

diretrizes operacionais. Este Conselho se reuniria uma vez por ano, ou por convocação 

extraordinária. 

Com o objetivo de acompanhar as ações do Projeto no município e compatibilizar 

as propostas comunitárias para consolidação dos Planos Operativos Anuais seria formado o 

Comitê de Ação Municipal, composto pelo Prefeito ou seu representante, pelo Gerente da 

UEP, por representante do Sindicato dos Trabalhadores, das EFA’s e ONG’s existentes no 

município, além das organizações dos produtores rurais. 

A terceira instância do Projeto seria formada pelos Comitês de Gestão 

Comunitária, os quais seriam constituídos por representantes dos grupos de interesse e por 

lideranças da comunidade, com o propósito de levantar e compatibilizar as demandas dos 

grupos para a consolidação do Plano de Ação da Comunidade, responsabilizando-se, também, 

pela supervisão e pelo acompanhamento da execução das ações na comunidade. 

Nos três primeiros POAs não foi proposta a constituição do Conselho de 

Coordenação Institucional, prevista no Acordo de Empréstimo, com o objetivo de 

acompanhar a implementação das ações inter-institucionais e assegurar a integração entre as 

mesmas. Por outro lado, foi planejada a criação do Comitê de Gestão Comunitária acima 
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descrito, sem que houvesse disposição contratual nesse sentido ou mesmo recomendação nos 

estudos de base do Projeto para tal. 

No segundo ano de operacionalização do Projeto, as dificuldades decorrentes da 

distância intermunicipal, da falta de acessos que permitissem a mobilidade intramunicipal em 

tempos curtos, assim como o volume e a natureza das ações desenvolvidas, requerendo a 

presença contínua dos técnicos nas comunidades rurais, determinaram a necessidade da 

redefinição da estrutura do Projeto. 

Desta forma, foi implementada uma nova espacialização, com a criação de 

unidades descentralizadas de apoio, denominadas UAP’s, conforme pode ser observado na 

Figura 4.1, que funcionariam como escritórios sub-regionais, dotadas da infra-estrutura 

necessária para a prestação de uma assistência mais próxima e continuada às comunidades, 

além de favorecer um maior acesso dos produtores e comunidades às bases técnicas do 

Projeto. Cada UAP abrangeria de 3 a 4 municípios, agregados segundo os critérios de 

homogeneidade agro-ecológica, produtiva e de acessibilidade. Uma última reestruturação, em 

2002, determinou a divisão da UAP sediada em Tremedal, que abrangia quatro municípios, 

estabelecendo uma nova unidade com sede no município de Anagé. Cada uma dessas UAPs 

passaria, então, a coordenar as ações do Projeto em dois municípios. A disposição destas 

unidades na região pode ser vista no mapa mostrado na Figura 4.2, onde consta, também, a 

indicação dos municípios-sede das mesmas. 
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          SEDE DE UAP
          SEDE MUNICIPAL 

Figura 4.2 – Mapa de Localização das Unidades Administrativas 

A composição das equipes interdisciplinares para cada unidade sub-regional foi 

estabelecida com vistas a favorecer a complementaridade de conhecimentos e a troca de 

informações e experiências entre os técnicos que as integravam, de modo a facilitar os 

processos de trabalho e a atuação nas comunidades. 

O perfil de formação destas equipes incluía um profissional da área social, um 

engenheiro agrônomo e três ou quatro técnicos agrícolas, a depender de número de 

comunidades e de produtores assistidos. 

REGIÃO DO PROJETO 
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4.3  O FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO   

COMUNITÁRIO 

As ações de desenvolvimento comunitário foram consideradas como base de 

sustentação para as demais atividades, uma vez que garantiriam as condições organizacionais 

e o fortalecimento da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento integrado das 

comunidades rurais.

A primeira ação organizacional na área do projeto estaria voltada para formação 

de grupos homogêneos de produtores, para os quais seriam direcionados a assistência técnica, 

a validação e a transferência de novas tecnologias, o financiamento da produção individual e 

coletiva, além da infra-estrutura e serviços, que requeressem a participação dos beneficiários 

na execução ou gestão dos empreendimentos.  

Essa atividade seria precursora para a realização de todos os demais componentes 

do projeto e ficaria a cargo dos extensionistas, com o apoio de técnicos da área social e de 

agronomia, integrantes das equipes multidisciplinares, que atuariam de forma continuada 

junto aos grupos de produtores e às comunidades rurais. No primeiro ano do projeto, estava 

prevista a formação de 6 grupos, compostos por 10 produtores cada, além da formalização de 

três Comitês de Ação Municipal, cuja composição já foi mencionada anteriormente. 

Com relação ao sub-componente de infra-estrutura comunitária, estavam 

previstos, para o primeiro ano do projeto, a melhoria de estradas vicinais, a  instalação de 

redes de energia elétrica convencional, a construção de barreiros e cisternas nas propriedades 

individuais, e de barragens produtivas para utilização coletiva da água. A distribuição e 

localização desses investimentos obedeceriam a seguinte lógica: os projetos individuais 

seriam implantados nos três municípios atendidos integralmente no primeiro ano de atuação 
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do Pró-gavião, os demais projetos, de utilização coletiva, seriam implantados em todos os 13 

municípios.

A participação das comunidades na execução e no acompanhamento das obras 

estava prevista já no POA 97, e se faria mediante o acompanhamento dos técnicos e 

extensionistas do Projeto, capacitados para prestar tal apoio e multiplicar, entre os produtores, 

os conhecimentos básicos para a realização destas atividades, no futuro.  

Ainda no primeiro ano, estava programada a elaboração dos projetos de reforma e 

ampliação das duas Escolas Famílias Agrícolas – EFAs existentes nos municípios de Licínio 

de Almeida e Mortugaba, com o objetivo de ampliar as oportunidades de ensino na área do 

Pró-Gavião, assim como reforçar a estrutura de apoio para o desenvolvimento das atividades 

de extensão, organização e desenvolvimento comunitário. Uma destas escola, inclusive, 

sediaria uma Unidade Administrativa do Projeto – UAP. 

A CAR, na condição de órgão coordenador do Projeto, viabilizaria a celebração 

de Convênio com a AECOFABA para a transferência de recursos necessários às reformas e 

aparelhamento das escolas, bem como exerceria o acompanhamento e a supervisão das obras, 

garantindo a observância das normas contratuais acordadas com o FIDA.   

Merece destaque especial no processo de planejamento do Pró-Gavião, a plano de 

capacitação da equipe envolvida com as atividades técnicas e sociais do Projeto. A 

capacitação dos técnicos foi estruturada como um processo continuado de reflexão/ 

instrumentalização/ação, de modo a que esses agentes pudessem apropriar-se de novos 

conhecimentos e se tornassem capazes de identificar, junto com as comunidades, as 

alternativas e estratégias que apresentassem força transformadora da realidade local. 

O primeiro evento de capacitação envolveu os 32 técnicos que integravam, então, 

a equipe do Projeto, além de representantes das instituições parceiras – AECOFABA, 

SEBRAE, Centro de Recursos Ambientais (CRA). 
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A concepção da metodologia de capacitação para a organização e o 

desenvolvimento comunitário incorporava os princípios básicos orientadores desse processo: 

a participação, a cooperação, a troca de saberes, o aperfeiçoamento contínuo, a organização e 

o planejamento.  

Segundo o Programa de Capacitação de Técnicos e Produtores para a Organização 

e o Desenvolvimento Comunitário (1998), as ações de capacitação deveriam ser entendidas 

como parte de um processo educacional de troca e produção de conhecimentos, que teria 

como base a participação e cooperação, visando a ação social, a melhoria do desempenho 

profissional e organizacional dos indivíduos e dos grupos. O mesmo documento registra 

Não se trata, portanto, de um modelo pronto, com etapas a serem seguidas de forma 
extremamente rígida, mas sim de um esforço de planejamento prévio do caminho a 
ser percorrido, antevendo-se os meios para a viabilização dos resultados. Nesse 
caminho, deve-se atentar para a possibilidade de mudar os rumos, complementar, 
adequar e reorganizar o planejado, segundo exigências dos grupos, a partir da 
prática educacional e organizacional. (CAR, 1998) 

A metodologia proposta agrupava em cinco etapas as atividades do componente 

de desenvolvimento comunitário, com o objetivo de ordenar e sistematizar as práticas 

adotadas, possibilitando a sua avaliação periódica, à luz dos objetivos pretendidos. O 

conteúdo e o ordenamento dessas etapas traduz a preocupação e o empenho da equipe 

coordenadora do projeto em assegurar a consistência dos processos de trabalho e o 

compromisso com a participação e o envolvimento das comunidades em todas as fases do 

Projeto, conforme as etapas metodológicas mostradas a seguir: 

a) Divulgação do projeto e mobilização das comunidades 

Esta etapa marcaria o início do processo de integração entre técnicos e produtores, 

revestindo-se de grande importância para mobilização e o envolvimento dos beneficiários na 

execução do Projeto. 
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Nesse momento aconteceria a apresentação do Projeto, suas principais linhas de 

ação e componentes, enfatizando a organização e o desenvolvimento das comunidades e 

grupos, assim como o processo de capacitação participativa, colocando, em linhas gerais, as 

etapas do trabalho a serem realizadas conjuntamente. 

Seriam, também, identificados os possíveis beneficiários do Projeto, tendo-se uma 

primeira visão de sua potencial capacidade de organização, assim como do interesse e a 

disponibilidade dos mesmos para participar de reuniões e outros eventos do Projeto. 

b) Diagnóstico Participativo 

Este diagnóstico teria o propósito de identificar e analisar conjuntamente (técnicos 

e produtores) os elementos definidores e os condicionantes do estagio de organização dos 

grupos de interesse. 

Ao refletir criticamente de forma sistematizada a sua condição de vida, de 

produção, comercialização, etc., os produtores despertariam para as possibilidades de intervir 

e modificar esta realidade, comprometendo-se com estas mudanças. 

O Papel desempenhado pelos técnicos durante esta etapa revestia-se de especial 

importância, visto serem eles os encaminhadores das discussões com os grupos, devendo 

estimulá-los a expressar o nível de satisfação em relação à sua condição de vida, assim como 

motivá-los para a participação no Projeto. 

As informações produzidas nesses encontros subsidiariam os técnicos em suas 

programações específicas, permitindo-lhes promover ajustes para compatibilizá-las com as 

reais demandas dos produtores. 

c) Formulação do Projeto Conceitual da Comunidade 
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Concluído o diagnóstico participativo, é chegado o momento em que os 

produtores seriam convidados a participar, com suas idéias e experiências, da construção de 

uma proposta de transformação da realidade, destacando a importância do planejamento e do 

envolvimento para a concretização dos objetivos traçados. 

Os produtores apresentariam uma primeira idéia da visão do futuro da 

comunidade ou grupo de interesse, levantando e analisando criticamente as potencialidades e 

as fragilidades do ambiente interno e externo, bem como as oportunidades e ameaças para o 

alcance dessa situação desejada. 

A tarefa do técnico seria ajudar o grupo a expressar e organizar, com base nessa 

análise, o conjunto de idéias e aspirações sobre o futuro, a identificar as alternativas e 

estratégias para a superação dos problemas e o desenvolvimento das potencialidades locais, 

sistematizando esse conjunto de informações sob a forma de proposta. 

Metodologicamente, o Projeto Conceitual se constituiria no primeiro produto de 

planejamento participativo e no ponto de partida para o planejamento estratégico, abrangendo 

as ações de curto, médio e longo prazos demandadas pelas comunidades. 

d) Definição do Plano de Desenvolvimento da Comunidade 

Este plano estaria voltado para a consolidação da visão de futuro da comunidade, 

assim como para o estabelecimento de uma estratégia, com a definição de instrumentos e 

recursos, capaz de conduzir ao alcance dos objetivos traçados. 

No nível estratégico, se procederia à formulação de um programa geral de ação, 

envolvendo a definição de objetivos, diretrizes e ações para um horizonte de cinco anos. 

No nível operacional, se estabeleceria o plano de ações mais imediatas, com a 

definição dos planos específicos, metas e atividades para o curto e médio prazos, nas áreas de 

capacitação, produção, comercialização, organização, gestão, desenvolvimento social, infra-
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estrutura e financiamento, tendo em vista a compatibilização das demandas das comunidades 

com as linhas do Projeto. 

e) Avaliação de desempenho e reciclagem dos quadros organizacionais 

Considerando os pressupostos básicos do desenvolvimento local participativo e 

auto sustentado e a sua relação com a organização social e produtiva das comunidades, a 

concretização dos objetivos propostos dependeria fortemente de uma ação capacitadora 

envolvendo os diversos agentes intervenientes desse processo. 

Enquanto componente meio, viabilizador desses objetivos, a capacitação se 

constituiria em uma ação processual de transmissão de conhecimentos e habilidades, 

necessária ao desenvolvimento das diversas atividades planejadas, devendo, portanto, ser 

veiculada não só mediante treinamentos formais, como através do permanente processo de 

interação/comunicação entre técnicos e produtores. 

As ações de capacitação seriam planejadas a partir dos resultados das avaliações 

continuamente efetuadas sobre o progresso alcançado pelos beneficiários, estendendo-se aos 

técnicos e extensionistas, e focalizariam aspectos produtivos, gerenciais e organizacionais.  

4.4   DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Segundo orientação metodológica definida para a implantação do componente de 

desenvolvimento produtivo, o trabalho a ser realizado pelas equipes de campo deveria, ao 

mesmo tempo, promover e apoiar a organização das comunidades e assistir tecnicamente aos 

grupos de produtores atendidos pelo Projeto. O cumprimento desta orientação metodológica 

seria assegurado pelo perfil técnico das equipes, reforçado por um intensivo processo de 

capacitação para que esses técnicos pudessem atuar como facilitadores das ações 

programadas. Assim, todas as ações estariam dirigidas para favorecer a participação 
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continuada dos beneficiários na implementação dos vários componentes do Projeto e reforçar 

o processo organizativo das comunidades e grupos de produtores. 

Com relação a organização dos produtores, deveriam ser considerados os modelos 

organizativos existentes na área, como associações, sindicatos e cooperativas, e, para os 

produtores que não fossem filiados a essas entidades, o Projeto deveria criar as condições para 

que os mesmos se articulassem e se organizassem em torno de interesses comuns, a exemplo 

da produção da farinha, aguardente, artesanato, dentre outras atividades produtivas típicas da 

região. 

Desta forma, no primeiro ano do Projeto seria enfatizada a mobilização e a 

organização dos produtores em todos os municípios da região, até o ponto da formação dos 

grupos de interesse e da seleção dos multiplicadores, criando as condições organizacionais 

necessárias à implementação das ações de assistência técnica, extensão rural e validação de 

novas tecnologias, previstas no componente de desenvolvimento produtivo. 

Os extensionistas ficariam sediados nas UAPs que seriam implantadas na área do 

Projeto e cumpririam uma rotina de trabalho constituída por atividades de campo, que 

ocupariam o equivalente a 15 dias úteis/mês, e por atividades de escritório, por 5 dias úteis, 

para a preparação de relatórios, realização de contatos com as instituições co-executores e 

participação em reuniões de coordenação para o planejamento, acompanhamento e integração 

do trabalho com os demais membros da equipe. 

Durante o primeiro ano, cada extensionista trabalharia com 6 grupos formados por 

10 produtores, coeficiente este que seria ampliado, já no segundo ano, para 8 grupos de 10 

produtores e mantido assim nos anos subseqüentes. Em cada grupo, seria escolhido um 

produtor que, por sua capacidade de liderança ou de aprendizado desempenharia a função de 

produtor modelo, com a responsabilidade de disseminar os processos tecnológicos junto aos 

seus companheiros. 
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Assim, o extensionista assistiria um grupo a cada quinze dias, sendo que, nos 

intervalos das visitas, o produtor modelo se encarregaria de orientar as práticas de campo, 

com base nos ensinamentos recebidos. 

Com o objetivo de enriquecer e potencializar a assistência técnica prestada aos 

produtores, o Projeto planejou a implementação de um sistema de validação de tecnologia, em 

estreita articulação com o sistema de extensão, que se encarregaria de identificar as demandas 

dos produtores, transformando-as em objeto de estudo e aperfeiçoamento. 

O desenvolvimento desses estudos deveria ficar a cargo da Faculdade de 

Agronomia e Zootecnia da UESB, parceira contratual do Projeto, com sede em Vitória da 

Conquista, a qual poderia ser apoiada por outras instituições de comprovada experiência nesta 

área, a exemplo dos Centros Nacionais de Pesquisa da EMBRAPA. Entretanto, por decisão do 

órgão executor do Projeto, não foi autorizada a celebração do convênio com a referida 

universidade, tendo esta atividade sido integralmente transferida para a execução pela 

EMBRAPA, através do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), 

e para o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF). 

O ponto de partida do sistema de extensão seriam as tecnologias disponíveis 

desenvolvidas pelo CPATSA e pelo CNPMF. A parceria com o CPATSA viabilizaria o 

atendimento às demandas de capacitação de técnicos e produtores, a tipificação de 

agricultores e sistemas produtivos, resultando no diagnóstico de base do Projeto, e a validação 

das tecnologias geradas por aquela instituição que se adequassem às condições agroecológicas 

e socioeconômicas da região. 

A tipificação de agricultores e de sistemas e produção, descrita no POA (98), tinha 

como objetivo principal a identificação dos diversos tipos de produtores e de sistemas 

existentes em cada unidade geoambiental, relacionando-os ao tamanho das famílias, aos 

rebanhos, às produções vegetais e animais, a área total e cultivada, aos índices de tecnologia 



115

utilizada e ao padrão e composição das rendas. Partindo-se do princípio de que cada grupo 

homogêneo identificado possuía uma demanda diferenciada, no que diz respeito às ações de 

difusão de tecnologia e priorização de investimentos, o planejamento das ações poderia ser 

feito em função das especificidades verificadas, traduzindo, com maior adequação e 

consistência, as reais necessidades dos beneficiários. 

O momento seguinte estaria voltado para a capacitação dos técnicos, buscando o 

entendimento e a apreensão dos conteúdos necessários ao trabalho de assistência técnica e 

extensão rural, para possibilitar a posterior transferência desses conhecimentos, relativos à 

aplicação das tecnologias validadas, aos produtores. 

4.5   A VALORIZAÇÃO DA MULHER NA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

Um dos aspectos diferenciadores do modelo de intervenção do Pró-Gavião em 

relação a outros programas de desenvolvimento rural foi a introdução da abordagem de 

gênero como elemento essencial à busca de maior equidade na distribuição e apropriação dos 

benefícios do Projeto, bem como para a garantia de maior sustentabilidade para as ações 

empreendidas nos componentes produtivos e sociais. 

A esse respeito, baseando-se em estudos comparativos e na avaliação de 

programas implementados, o FIDA (1998, p. 3) reconhece que “um critério baseado em 

gênero contribui para clarificar a natureza rural e formular políticas e programas 

satisfatórios”. 

O reconhecimento da importância da participação feminina nas atividades 

geradoras de renda, na preservação dos laços familiares e na permanência na terra, bem como 

da necessidade de apoio e de assistência que permitisse às mulheres assumirem uma condição 

de maior protagonismo no desenvolvimento econômico e social, determinou a incorporação 

do enfoque de gênero em todas as ações do projeto, tendo sido definida uma abordagem 
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metodológica específica para a instrumentalização da equipe técnica, visando a contínua 

incorporação dessa categoria de análise em suas práticas. 

O POA (1998, p.21) sintetiza, assim, a proposta de participação feminina nas 

ações do Projeto. 

É objetivo, também, do Pró-Gavião contribuir para a efetiva participação das 
mulheres na implantação do Projeto, valorizando o seu papel na sociedade e 
melhorando a sua qualidade de vida. Desta forma, faz-se necessário não só 
capacitá-las sobre os seus direitos, como estimular formas alternativas de geração 
de renda, promovendo a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida das 
famílias, que venham consubstanciar-se na redução da mortalidade infantil e na 
redução da natalidade, dentre alguns exemplos de resultados que se pode esperar 
com este tipo de atuação. 

A estratégia de implementação das ações de gênero constante dos POAs (1998 e 

1999) previa que a incorporação desse enfoque se faria a partir da operacionalização de três 

linhas de trabalho: a primeira, estaria voltada para a formação de uma consciência crítica 

acerca das relações de gênero prevalecentes na região, através de seminários e treinamentos, 

envolvendo professores e lideranças comunitárias e municipais. Uma segunda linha propunha 

o trabalho continuado com grupos específicos de mulheres, com o objetivo de desenvolver 

uma prática social e demonstrar a possibilidade de transformação da realidade a partir de 

investimentos no potencial produtivo feminino. Este trabalho seria realizado através de 

reuniões sistemáticas e oficinas com esses grupos e através da concessão de crédito para o 

financiamento de atividades produtivas geradoras de renda. Uma terceira linha se dirigiria 

para a formação de técnicos como multiplicadores do trabalho na perspectiva de gênero, junto 

às comunidades. 

O trabalho de organização e apoio aos grupos de mulheres seria realizado pelas 

equipes das UAPs, sob a coordenação das assistentes sociais. 

Para imprimir uma maior qualidade às ações de gênero, foi firmado um convênio 

com o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM), da Universidade Federal 

da Bahia, entidade que vinha desenvolvendo estudos e pesquisas sobre a mulher e as relações 
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de gênero e prestando assessoramento técnico a outras instituições que desenvolviam 

trabalhos com grupos de mulheres, em várias comunidades do estado da Bahia. 

O Plano de Ação para os exercícios de 1999 e 2000, já contariam com o 

assessoramento do NEIM para a realização das atividades abrangidas pelas linhas de trabalho 

anteriormente mencionadas, incluindo: sensibilização e formação de lideranças femininas, 

organização de grupos produtivos de mulheres, capacitação das equipes técnicas do Projeto 

em gênero, sensibilização e instrumentalização de professores municipais e das EFAs para 

uma educação não discriminadora, elaboração de um programa de comunicação em gênero, 

envolvendo rádio, vídeos e material gráfico, acompanhamento e assessoria em gênero para as 

mães dos alunos das EFAs. 

O enfoque de gênero incorporado às ações do Projeto buscava, de forma 

substantiva, dotar as mulheres atendidas pelo Pró-Gavião de uma maior autonomia financeira, 

uma vez que competia às mesmas um papel relevante na estruturação das famílias e das 

comunidades a que pertenciam, assim como capacitá-las para o exercício pleno da cidadania e 

para o alcance de melhores condições de vida. 

4.6 OS SERVIÇOS DE FINANCIAMENTO RURAL 

Como parte da estratégia de apoio ao desenvolvimento produtivo, o Pró-Gavião 

incluiu, nas suas linhas de ação, a oferta de serviços de financiamento para atender às 

demandas de crédito de investimento e custeio dos pequenos produtores e micro 

empreendedores beneficiados pelo Projeto. 

As ações de crédito estimulariam o incremento da produção e da produtividade 

agropecuária, agroindustrial e artesanal, através da melhoria da infra-estrutura básica e da 

adoção de novas tecnologias e métodos difundidos pelo sistema de assistência técnica e 

extensão rural do Projeto. 
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Previsto, originalmente, para ser implementado pelo BANEB e pelo 

DESENBANCO, com a privatização do primeiro e a transformação do segundo em agência 

de desenvolvimento, a execução desse componente foi transferida para o BNB, no ano de 

2000, mediante a celebração de convênio, que garantiu, já naquele ano, o repasse de R$ 1,6 

milhão para crédito de investimento e custeio. Nos dois anos subseqüentes, foram liberados 

mais R$ 3,2 milhões para aplicação preferencial em investimentos, aproximadamente 95% do 

total dos recursos e 5% para atividades de custeio, direcionados para a cultura da mandioca. 

A opção Banco do Nordeste como agente repassador do crédito deveu-se, 

basicamente, a dois fatores: a presença institucional na área do projeto, com agências nos 

municípios de Vitória da Conquista e em Guanambi e agentes de crédito em todos os 

municípios abrangidos pelo Pró-Gavião, e a larga experiência do BNB na operacionalização 

deste tipo de crédito direcionado à pequena produção. 

A participação no Programa de Crédito, conforme preconizado na estratégia 

operacional do Projeto, estava condicionada à prévia capacitação e orientação dos 

beneficiários, pelas equipes de assistência técnica e extensão rural. Esta seria a condição 

garantidora para a utilização racional do crédito e, conseqüentemente, para a obtenção dos 

resultados almejados de incremento de renda. 

Os critérios para a concessão do crédito seriam os mesmos definidos nos estudos 

de base do projeto, ou seja, renda média anual inferior e US$ 2.500,00 e limite de crédito 

correspondente a R$ 5.000,00, por família. Para a aprovação do crédito seria, também, 

considerada a capacidade de pagamento, calculada a partir dos retornos esperados dos 

investimentos realizados. 

As condições para a implementação do Programa de Crédito foram consideradas 

muito vantajosas para os beneficiários, e eram competitivas com outras linhas oferecidas pelo 

Governo, a exemplo do PRONAF, que também era operacionalizada, na região, pelo BNB. 
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As linhas e condições oferecidas por este Programa incluíam: (a) créditos para 

investimentos com prazo de até oito anos, sendo dois de carência; (b) crédito para custeio ou 

capital de giro, com prazo de dois anos para atividades agrícolas e de um ano para atividades 

de pecuária; (c) taxa de juros de cinco por cento ao ano. Como estímulo à correta aplicação 

dos recursos e ao pagamento dos empréstimos nos prazos previstos, o Programa concederia, 

também, um rebate de cinqüenta por cento de todos os encargos (capital e juros), para todas 

as linhas de crédito. 

A liberação dos recursos aconteceria em três parcelas, sendo a primeira para a 

implantação de culturas, a segunda para tratos culturais (aquisição de equipamentos e infra-

estrutura) e a terceira destinada à compra de animais. No caso de equipamentos de maior  

valor, a compra, necessariamente, deveria ser feita de forma coletiva, pelos grupos de 

produtores.

Um aspecto inovador desses serviços de financiamento ao pequeno produtor foi a 

liberação das exigências de garantias reais para a concessão do crédito. Sabe-se, através da 

experiência de outros programas de desenvolvimento rural anteriores ao Pró-Gavião e, 

também, pelos resultados alcançados por instituições oficiais de crédito operacionalizadoras 

dessas linhas, que elevados volumes de recursos destinados à pequena produção não eram 

aplicados ou eram desviados para empreendimentos agropecuários de porte empresarial, em 

razão das dificuldades dos agricultores de oferecerem garantias reais para os empréstimos. 

Para solucionar este problema e garantir o amplo acesso dos beneficiários aos 

recursos creditícios do Projeto, foi prevista a constituição de um fundo de aval, que 

funcionaria como conta garantia das operações efetuadas pelos produtores que não 

dispusessem de garantias reais para oferecer. 

O que se pode perceber, a partir da análise dos processos de planejamento que 

norteou a definição da estratégia operacional e a metodologia do projeto, é que se buscou uma 
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unidade de orientação para a implementação de todos os seus componentes, com foco sempre 

presente nos aspectos da participação, da organização social e produtiva, do enfoque de 

gênero e de sustentabilidade, como conceitos integrados e articulados. 

O planejamento da ação comunitária partiu da concepção de que o econômico e o 

social eram partes do mesmo processo de transformação da realidade. As ações do técnico de 

campo, portanto, se constituiriam em ações educadoras, voltadas para o desenvolvimento das 

comunidades, articuladas no tempo, no que se refere à continuidade; no especo, sob o ponto 

de vista da concentração e centralização local; quanto ao método, no que diz respeito à 

observância aos princípios do projeto e quanto aos conteúdos programáticos, na ênfase 

conferida à complementaridade das ações. 

A concretização desse referencial seria buscada através de um processo interativo 

comunidade/equipes técnicas, competindo a estas últimas instrumentalizarem esse processo, 

coordenando e conduzindo o trabalho das equipes co-executoras envolvidas no Projeto. 
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5  O PRÓ-GAVIÃO: RESULTADOS  E TENDÊNCIAS 

5.1    AÇÕES E IMPACTOS DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO 

Diferentemente de outros programas de desenvolvimento rural e de combate à 

pobreza implementados no Nordeste do Brasil, o Pró-Gavião iniciou as suas atividades após a 

realização de exaustivos estudos e diagnósticos da realidade social, econômica e ambiental da 

sua área de abrangência, os quais, não só subsidiaram a formatação do Projeto, como, 

também, vieram a se constituir em importante referencial para a definição da estratégia 

operacional e da metodologia de trabalho adotadas3.

Um outro aspecto a ser relembrado, no momento em que se pretende avaliar a 

pertinência e a efetividade das ações do Projeto, refere-se à experiência do órgão executor, na 

implementação de programas de desenvolvimento integrado e de combate à pobreza rural, em 

todo o Estado da Bahia, nas três últimas décadas4.

3 Alguns dos estudos realizados pelo Pró-Gavião: O contexto econômico do país e a área do Projeto; Gestão 
ambiental, desenvolvimento produtivo agropecuário, acompanhamento e avaliação, Informe de formulação, 
Comercialização e pequenas empresas rurais. 
4 A CAR implementou os programas POLONORDESTE, PAPP,PRODUZIR I, e, atualmente, está executando 
os Programas  PRODUZIR II, CÉDULA DA TERRA, PRÓ-GAVIÃO e PRODUR.   



122

 Sem dúvida, a vivência da CAR contribuiu para a definição da estratégia e da 

metodologia operacional do Pró-Gavião, reduzindo os riscos de erros na condução das linhas 

de ação do Projeto e possibilitando a identificação prévia dos caminhos mais adequados a 

serem seguidos para alcance dos objetivos pretendidos. 

A avaliação do Pró-Gavião deve, portanto, fundamentar-se na análise comparativa 

entre os resultados previstos nos seus documentos de planejamento e os resultados 

alcançados, não tanto sob o ponto de vista quantitativo, uma vez que o Projeto encontra-se, 

ainda, em fase de execução e, também, por este aspecto estar mais relacionado a fatores 

operacionais, mas, principalmente, quanto aos aspectos qualitativos e da sustentabilidade 

desses resultados. 

Assim, tomamos como fonte principal de informações a avaliação de meio-

período, realizada pela EMBRAPA, em junho de 2001, quando o projeto completava quatro 

anos e meio de vigência, e, complementarmente, as considerações colhidas durante a pesquisa 

realizada em outubro de 2002, junto aos beneficiários do Projeto, instituições parceiras, 

prefeitos municipais e a equipe executora, conforme explicitado na metodologia deste 

trabalho.

Foram, também, examinados os resultados do Primeiro Encontro de Comunidades 

do Projeto Gavião Pró-Gavião (2002) e os relatórios de avaliação da UNOPS, no período de 

1997 a 2001, com o propósito de triangular informações, para o alcance de conclusões mais 

consistentes e isentas acerca do desempenho do Projeto. 

A EMBRAPA foi a empresa escolhida para executar as ações de validação de 

tecnologia e de apoio à produção nos treze municípios do Projeto, tendo substituído a UESB 

na realização de parte dessas atividades, originalmente previstas, no acordo de empréstimo, 

para serem desenvolvidos por aquela Universidade. 
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Como reforço ao planejamento do componente de desenvolvimento produtivo, no 

final do primeiro ano do projeto, foi identificada a necessidade de realização de pesquisa para 

definir o perfil dos agricultores e das unidades produtivas, com vistas à tipificação dos 

sistemas de produção e a posterior conformação dos grupos de interesse homogêneos, para 

orientar o trabalho de assistência técnica e de validação de tecnologia. 

Nessa mesma época, constatou-se, também, necessidade de realização de um 

diagnóstico de base nas comunidades selecionadas, para estabelecer o marco zero do Projeto e 

possibilitar as avaliações subseqüentes de impacto, no meio período e no último ano de 

vigência do mesmo. Desta forma, com o propósito de abreviar o tempo de pesquisa e os 

encargos e desgastes inerentes a esse tipo de trabalho, foram compatibilizadas as duas 

demandas, tendo sido contratada, em 1988, a própria EMBRAPA, através do CPATSA, para 

realizar estes estudos, a partir de uma consulta mais ampla do público alvo do Projeto e dos 

beneficiários já selecionados. 

A pesquisa de meio período realizada pela EMBRAPA, por meio do CPATSA, 

portanto, constituiu-se na segunda das três etapas previstas no início do projeto, tendo como 

propósito a identificação dos principais impactos resultantes das ações de assistência técnica, 

validação de tecnologia, capacitação, organização comunitária, crédito e enfoque de gênero, 

para possibilitar eventuais ajustes e medidas corretivas no planejamento dos anos 

subseqüentes.

A pesquisa consistiu na aplicação de 1.184 questionários, para os mesmos 

produtores entrevistados anteriormente. Destes, apenas 117 não foram localizados, devido a 

fatores como morte, abandono da propriedade ou viagem. Os questionários, contendo 670 

variáveis foram processados com a utilização de técnicas de análise estatística multivariada, 

para determinar, com precisão, o afastamento entre duas épocas e as variáveis que mais 

contribuíram para esse resultado. 
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O incremento da renda agropecuária dos pequenos produtores é o objetivo 

principal do Pró-Gavião, para o qual devem convergir todas as demais ações do Projeto, 

direta, ou indiretamente. Por esta razão, este foi um dos primeiros aspectos considerados pela 

pesquisa, a partir da análise das variáveis que influenciaram nesses resultados. 

Considerando-se, comparativamente, o valor de produção do grupo que participou 

das duas fases da pesquisa, tem-se que: o valor médio de produção vegetal diminuiu 38% em 

relação ao início do Projeto, enquanto que o valor da produção animal cresceu 11%. Segundo 

a EMBRAPA (2001), esta tendência de crescimento da produção animal pode ser confirmada 

através dos indicadores de crescimento das áreas com pastagens (8,4%), da produção de leite 

(29,3%) e da renda bruta, que aumentou 13%. 

Ainda de acordo com essa instituição, o crescimento no valor da produção 

pecuária seria resultado do estímulo a essa atividade, por parte dos técnicos do Projeto e dos 

pesquisadores da EMBRAPA, assim justificado 

Nas áreas dependentes de chuva, os riscos são menores para a produção pecuária 
que para as culturas anuais, como feijão e milho, mais susceptíveis à instabilidade 
climática da região (...). Ainda que se considere a melhor produtividade [dessas 
culturas] não é suficiente para competir com os produtos de outras regiões. E, como 
conseqüência, mantém-se uma estrutura de agricultura de subsistência que, ao 
longo dos anos, tem-se revelado insustentável e ineficiente na elevação da 
qualidade de vida das famílias que habitam as áreas rurais (EMBRAPA, 2001, 
p.16).

Dentre os criatórios animais, o que apresentou maior crescimento foi o de 

caprinos, que superou em 51% o quantitativo da fase inicial do Projeto. Por outro lado, 

verificou-se um decréscimo no número de ovinos, que teve o seu rebanho reduzido em 12,5%. 

No Estudo de Cadeia Produtiva de Caprino-Ovinocultura na área do Projeto 

(CORREIA apud EMBRAPA, 2001), foi constatada a preferência por esses animais em razão 

das características de maior resistência e adaptação ao ambiente. Não se trata, entretanto de 
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um fenômeno conjuntural ou particular da área do Projeto. Este comportamento em relação a 

caprino/ovinocultura vem ocorrendo em toda a região Nordeste. 

Um outro indicador que traduz a efetividade das ações de assistência técnica e de 

validação de tecnologias é o aumento das áreas plantadas com variedades vegetais pouco 

disseminadas na região, como a leucena, a palma e o guandu, que cresceram, respectivamente, 

300%, 57,7% e 2,2%, reforçando a conclusão de que há, efetivamente, uma mudança no perfil 

de exploração das unidades rurais, configurada pela preferência pela atividade de pecuária em 

detrimento da agricultura. 

Com relação a utilização da mão-de-obra, a pesquisa indicou que os produtores 

reduziram o uso da mão-de-obra familiar e temporária em 15,7% e 18,2%, respectivamente, 

no período considerado. Por outro lado, verificou-se um aumento de 76% na contratação de 

mão-de-obra permanente. 

Na avaliação dos pesquisadores da EMBRAPA (2001), este resultado foi 

surpreendente, posto que, em se tratando da pequena produção esperava-se que o aumento da 

atividade agropecuária deveria corresponder a um aumento do efetivo familiar na composição 

da força do trabalho. A explicação mais plausível para esta ocorrência pode ser creditada à 

redução da área com lavoura, mais intensiva de mão-de-obra, e às recentes transferências do 

Governo Federal, através de programas sociais, como o Bolsa Escola. 

Uma constatação que chama bastante a atenção nos resultados da pesquisa sobre 

as atividades de transformação diz respeito à redução na produção de queijos. Esta é uma das 

atividades mais tradicionais na região do projeto, tendo sido, inclusive, objeto de 

recomendação, nos documentos de referência do Pró-Gavião, quanto à necessidade de se 

promover o aperfeiçoamento dos métodos e processos de produção, a melhoria da qualidade e 

o aumento da variedade deste produto, como forma de ampliar a geração de renda para as 

famílias rurais, em especial para as mulheres, mais dedicadas a essa atividade. 
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A redução de 56,1% na quantidade de queijo produzido contrasta com o 

crescimento de 29,3% na produção de leite e contraria as expectativas em relação ao potencial 

dessa atividade. Somos, assim, levados a acreditar que não tem sido dada a ênfase devida às 

ações de estímulo e fortalecimento do microempreendedorismo, impressão esta que encontra 

reforço nos incipientes resultados alcançados, até então, por esse sub-componente

Tomando em conta os números levantados, a EMBRAPA sugeriu à coordenação 

do Projeto que incentivasse mais a instalação de pequenas fábricas de queijo, para agregação 

de valor à produção pecuária, de modo a ocupar a mão-de-obra feminina e dos jovens. 

São, também, dignos de registros os dados relativos ao desempenho dos 

produtores assistidos tecnicamente pelo Projeto em relação ao desempenho do grupo não 

assistido.

Unidade Animal Área (ha) 
Caprinos Ovinos Capim Leucena Palma Guandu

Produtores 
com e sem 
Assistência

Técnica 

Número 
de 

Produtores 
Média Média Média Média Média Média

FASE 1 1.301 0,33 0,72 9,35 0,01 0,26 0,45 
FASE 2 170 1,10 0,53 10,53 0,14 0,61 0,52 
Tabela 5.1 – Comparativo dos resultados alcançados por produtores que não receberam assistência 
técnica (Fase 1) e dos que foram atendidos por esse serviço (Fase 2) 
Fonte: Reproduzida do Relatório de Impactos de Meio- Período,  EMBRAPA (2001). 

Como se pode observar na Tabela 5.1, o número de caprinos dos produtores 

assistidos foi 175%, superior ao dos produtores não acompanhados pelos técnicos do Pró-

Gavião. As variações positivas aconteceram, do mesmo modo, com as áreas plantadas, que 

apresentam 15% de aumento, no caso do capim e do guandu, 60,5%, no caso da palma e 

1300%, no caso da leucena. 

A assistência técnica é, sem dúvida, uma das linhas de ação que vem alcançando 

melhores resultados no componente do desenvolvimento produtivo, tanto que em todas as 

atividades primárias pesquisadas houve variação positiva. O valor da produção vegetal 
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aumentou em 20,8%, o da produção animal em 32,6%, as áreas com pastagens em 54,5%, a 

produção de leite em 10% e a renda bruta em 11,6%. 

De acordo com a pesquisa do CPATSA (EMBRAPA, 2001), nos dois primeiros 

anos do Projeto, 36% dos produtores entrevistados eram regularmente visitados, a cada quinze 

dias, por técnicos da equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER. Outros 52% 

recebiam visita mensal dos técnicos e 12% informaram que a assistência era eventual. Ainda 

conforme levantamento dessa pesquisa, ultimamente, as visitas têm sido mensais, devido a 

várias outras atividades que os técnicos vêm desempenhando.

A respeito do sub-componente de ATER, as opiniões dos produtores, levantadas 

durante a pesquisa coordenada pela autora, também apontam para a importância desse 

serviço. Quando perguntados sobre o que achavam ruim no Projeto, 9% consideraram 

insuficientes as visitas dos técnicos aos grupos de produção. Este percentual sobe quando são 

perguntados sobre o que gostariam que melhorasse no Projeto: 27% sugeriram que fossem 

intensificadas as ações de assistência técnica,  o número de reuniões e visitas aos produtores. 

Os serviços de ATER que vêm sendo prestados pelo Projeto incluem orientações 

através de Dias de Campo, 76%, visitas e excursões técnicas aos CATs, 48%, além das 

reuniões  com os grupos, já mencionadas. Em torno de 65% dos produtores também recebem 

orientações individualmente, nas suas propriedades. 

Dentre as orientações recebidas, as que foram consideradas mais relevantes foram 

o espaçamento de culturas e preparo de solo, o armazenamento de forragens, a introdução de 

forrageiras e o treinamento de mão de obra. Segundo as observações do CPATSA, percebe-se 

um interesse generalizado pelos produtos difundidos. O estudo das unidades de produção, 

realizado no diagnóstico de base, visando ao conhecimento das potencialidades locais, bem 

como dos modos de produção prevalecentes, foi fundamental para a definição das ações 

desenvolvidas na área. 
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A respeito do desempenho desse sub-componente, o CPATSA (EMBRAPA, 

2001) afirmou que se a assistência técnica tivesse alcançado a totalidade dos produtores 

beneficiários do projeto, certamente, os resultados econômicos seriam expressivos o 

suficiente para alterar, significativamente, a situação de pobreza dos pequenos produtores da 

região.  

Alguns aspectos da análise efetuada pelo CPATSA são interessantes de serem 

observados, pois, embora abordados sob o ponto de vista da produção, são indicativos do 

ainda incipiente estágio de organização presente na área do Projeto. Dentre os fatores 

limitadores da produção de forrageiras, a mecanização aparece como ponto de entrave, pela 

insuficiência de máquinas em relação ao número de produtores que necessitam dos trabalhos 

de mecanização, no mesmo período. A solução mais indicada para este tipo de problema seria 

a utilização do crédito coletivo, para a aquisição das máquinas e implementos necessários, 

viável quando existem organizações fortes de produtores, capazes de viabilizar não apenas a 

compra,  mas, principalmente a gestão comunitária desses equipamentos. 

O crédito, também, teve uma avaliação positiva por parte do público beneficiário, 

tanto na pesquisa realizado pelo CPATSA, quanto na pesquisa coordenada pela autora. Por 

meio das consultas efetuadas, ficou constatado que esse componente vem atendendo bem às 

demandas dos produtores rurais, liberando, com relativamente pouca burocracia, os valores 

adequados para fazer face às suas demandas, embora não tenha conseguido alcançar a 

totalidade dos interessados em obter esse benefício. Entretanto, chama a atenção o fato de não 

constar do levantamento feito pelo CPATSA, a concessão de crédito para estimular o 

microempreendedorismo.

A respeito dessa linha de ação, o único registro feito pela avaliação de meio 

período foi quanto à construção de uma casa de farinha, que vem estimulando o comércio da 

mandioca e as parcerias para o beneficiamento do produto. Segundo informações prestadas 
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pela CAR, este projeto foi executado com recursos do Pró-Gavião, a fundo perdido, sem 

contrapartida das comunidades. 

Na avaliação do CPATSA, o componente de crédito tem amplas chances de ser 

bem sucedido, em razão do estudo prévio realizado pelos técnicos do Pró-Gavião, que 

permitiu identificar, antecipadamente, aqueles produtores que estavam aptos para receberem o 

financiamento, segundo os critérios estabelecidos pelo Projeto. 

Além da evolução da produção, da renda e do crédito, foi avaliado, pela pesquisa 

de meio período, o componente de desenvolvimento comunitário, principal garantidor da 

sustentabilidade das ações do projeto, conforme afirmação da United Nations Office for 

Project Services-UNOPS (2001). 

A mobilização, organização e fortalecimento das organizações comunitárias e seus 
grupos, constituem-se no eixo de sustentação do Projeto. Em geral, todos os 
esforços, estão centrados na contribuição do Projeto para que as pessoas possam 
gerir suas organizações e participar, de forma ativa, nos processos implementados 
pelo Projeto (UNOPS, 2001, p. 8). 

Não obstante a importância conferida a este componente, pelo FIDA, e pelo 

próprio planejamento estratégico do Projeto, observa-se que a abordagem deste assunto, no 

relatório da pesquisa realizada pelo CPATSA, foi bastante superficial, dificultando uma 

avaliação mais consistente sobre a efetividade dos resultados alcançados, principalmente do 

ponto de vista qualitativo. 

Em termos de organização social, registra-se o apoio à formação de 182 

associações, representando 91% do total das comunidades assistidas pelo Projeto (UNOPS, 

2001). Sobre o processo de constituição das associações, essa instituição comenta “se bem 

que já estava previsto, anteriormente, [...] este processo se acelerou notavelmente, em parte 

para acelerar a implementação da modalidade de execução direta e ou contratação das obras 

pelos beneficiários” (UNOPS, 2001, p. 8). Vale esclarecer que este novo processo de 
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execução de obras foi implantado pelo Projeto a partir de 2001. Anteriormente as obras eram 

contratadas em lotes, por sub-áreas, mediante licitação pública, de acordo com o estabelecido 

no contrato de empréstimo.

Com relação a formas mais efetivas de participação nas decisões, não é feita 

qualquer alusão a mecanismos que tenham sido estimulados pelo Projeto e que tenham sido 

adotados pelas comunidades para assegurar-lhes maior autonomia e protagonismo. Pelo 

contrário, nem mesmo as instâncias decisórias participativas, previstas nos documentos de 

base, foram instituídas, não estando disponíveis as informações que pudessem esclarecer as 

razões de não terem sido criados o Conselho Diretor do Projeto, o Comitê de Ação Municipal 

e os Comitês de Gestão Comunitária. 

Mesmo os Informes de Supervisão da UNOPS, até o final de 2001, não 

registraram qualquer referência à inexecução desta disposição contratual, tão importante para 

garantir os avanços nos processos de formação da cidadania e para o estabelecimento de 

novas e mais legítimas formas de relação entre o Estado e a sociedade local. 

Apesar da pouca ênfase dada a esse componente, a própria metodologia de 

trabalho, que estabelece o contato continuado com as comunidades, os eventos de capacitação 

coletiva e, principalmente, a motivação e o compromisso da equipe do Projeto, formada, em 

sua maioria, por técnicos da própria região, egressos das EFAs, está possibilitando avanços no 

processo organizativo dessas comunidades, como a seguir descrito pelo CPATSA 

(EMBRAPA, 2001) 

Nas comunidades trabalhadas, os produtores têm feito declarações explícitas de que 
após as atividades do Pró- Gavião ressurge um “fio” de esperança nas pessoas, a 
partir do processo organizacional, via formação de associações. Consideram-se com 
maior discernimento do papel que podem desempenhar no processo de mudança de 
suas vidas. Elas atribuem as novas expectativas que têm de seus trabalhos ao 
resultado das discussões, sensibilização e mobilização, ocorridas no âmbito do 
Projeto. Não se consideram mais expectadores, mas, sim, agentes do fazer 
acontecer. Conseguem enxergar novas perspectivas na convivência coletiva, com 
práticas de relações solidárias. 
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Alguns dados levantados pela pesquisa coordenada pela autora confirmam o 

interesse das comunidades pelo Projeto. Dos 124 beneficiários entrevistados, 94% declararam 

que participam regularmente das reuniões. Destes, 42% costumam ir às reuniões 

acompanhados das respectivas famílias, 26% vão com o cônjuge e 32% vão 

desacompanhados. Todos consideram as reuniões proveitosas, mencionando, como 

importantes, nesses eventos, a capacitação, 40%; as informações recebidas, 35%; os 

benefícios que podem alcançar, 19%; o associativismo, 18%; sendo que 19% atribuem 

relevância a outros fatores, tais como cooperação, otimismo, verdade, igualdade e 

conscientização (respostas múltiplas, que totalizam mais que 100%). É importante salientar 

que todos os entrevistados afirmaram que a participação nessas reuniões tem contribuído para 

melhorar a sua vida e a de sua família. 

A análise do componente de desenvolvimento comunitário implica, 

necessariamente, a avaliação da participação da AECOFABA na implementação do Projeto. 

Durante a sua primeira fase, a AECOFABA desempenhou um relevante papel na estruturação 

do Projeto, apoiando a criação da Cooperativa de Trabalho, que viabilizou a contratação da 

equipe de campo do Pró-Gavião, recrutando, dentre os técnicos agrícolas formados pela 

referida  entidade, aqueles que apresentavam melhor perfil para o desempenho das atividades 

técnicas e sociais, e gerenciando considerável volume de recursos, para possibilitar a 

implementação das ações de desenvolvimento comunitário, que, contratualmente, deveriam 

ficar a seu cargo. 

A parceria planejada pelo FIDA, que coloca, nos documentos oficiais do Projeto, a 

AECOFABA como co-executora das ações do componente de desenvolvimento comunitário, 

na prática, se restringiu apenas aos primeiros anos, conforme consta nos Planos Operativos 

Anuais e Termos de Convênio firmados com a referida entidade. As razões para esse 
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distanciamento da proposta original podem ser inferidas a partir da seguinte observação do 

Presidente da entidade: 

na concepção original do Projeto e na sua fase inicial não percebemos nenhum erro, 
porém, nesta atual fase do Projeto temos notado algumas ações que não se 
enquadram no pensamento original do Projeto, antes: exclusivamente técnico,
atualmente: mais político (grifos do entrevistado) 5.

Quando perguntada sobre os resultados alcançados pelo Pró-Gavião, a 

AECOFABA manifestou-se de forma positiva, afirmando que, embora não dispusesse de 

dados oficiais, tem ouvido comentários de pais e de alunos das EFAs localizadas em três dos 

municípios que integram o Projeto, de que este tem trazido benefícios, como obras de infra-

estrutura, desenvolvimento comunitário e desenvolvimento produtivo. Ressaltou, entretanto, 

que não dispunha de informações oficiais a esse respeito, pois, a partir do ano 2001, a 

Associação teve a sua participação consideravelmente reduzida, restringindo-se, hoje, 

praticamente, ao papel de repassadora de recursos, para o pagamento da folha do pessoal 

alocado ao Projeto, pela COOPESUBA, e como beneficiária das linhas de ação que visam à 

ampliação da oferta de vagas nas EFA´s, através da concessão de bolsas para os alunos e da 

construção ou reforma das escolas, ambas previstas no acordo de empréstimo. 

No que se refere ao acompanhamento das ações do Pró-Gavião na Região, a 

AECOFABA resume, assim, a participação da entidade  

Com relação as ações  do Projeto, a AECOFABA pouco tem acompanhado a 
administração e o uso dos equipamentos doados pelo Pró-Gavião. Quanto aos 
problemas enfrentados, acho que está havendo falta de integração entre o Pró-
Gavião e a AECOFABA. A AECOFABA não tem acesso ao cronograma de 
recursos planejados para o Projeto Gavião, o que acontece é o repasse de 
determinado recurso, para determinada conta, para uma determinada ação6.

5 Declaração feita durante a pesquisa coordenada pela autora 
6 Declaração feita durante a pesquisa coordenada pela autora. 
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Apesar da inequívoca importância dessa entidade para a promoção do 

desenvolvimento comunitário e como agente multiplicador de conhecimento para a população 

carente e pequenos produtores da região, a AECOFABA continuou a atuar nos mesmos 

moldes em que vinha fazendo antes da presença do Pró-Gavião, ou seja, capacitando os 

jovens para o domínio de práticas e técnicas agrícolas e difundindo esses conhecimentos para 

as comunidades, através desses jovens e de suas famílias. 

Embora tenha sido planejada inicialmente, não se empreendeu nenhuma estratégia 

para a utilização dessas estruturas, que gozam de grande credibilidade e confiança por parte 

da população da região, em especial das famílias dos pequenos produtores, para apoiarem no 

fortalecimento das comunidades, para intensificarem a promoção do associativismo e do 

cooperativismo, ou, mesmo, como multiplicadoras para a disseminação das novas tecnologias 

testadas, dos métodos de gestão comunitária de projetos e das práticas de comercialização, 

desenvolvidos pelo Projeto. 

A esse respeito, a AECOFABA declara: “entendemos que as ações de cunho 

social do projeto se identificam com as ações da AECOFABA, contudo, não está havendo 

uma integração real na prática, mesmo sendo objetivos comuns”. 

Quanto a participação das Prefeituras, esta foi, também, destacada pelas entidades 

parceiras quando questionadas sobre  os aspectos relacionados à continuidade e à 

permanência das ações do Projeto nos municípios. Considerando que o Pró-Gavião tem um 

prazo de execução definido, e que as demandas não se esgotariam nesse período, é 

considerada como de absoluta relevância a participação e o envolvimento das Prefeituras 

Municipais, através das suas Secretarias Setoriais, nas intervenções realizadas. Por outro lado, 

foi também salientado o papel dos órgãos estaduais como a Secretaria de Agricultura 

(SEAGRI), Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), e federais, como a 

Diretoria Federal de Agricultura e Reforma Agrária (DFARA), como apoiadores do processo 
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de desenvolvimento instalado na Região, uma vez que as ações mais estratégicas estão 

relacionadas com suas áreas de competência. 

No que se refere às dificuldades enfrentadas pelas instituições parceiras, foram 

levantados os aspectos orçamentários, que burocratizam o repasse dos recursos transferidos 

pelo Pró-Gavião para as unidades técnicas cooperantes, e a insuficiência de quadros técnicos 

para atender às demandas do Projeto.

No caso específico do CNPMF, foi adotada, como alternativa para viabilizar o 

fluxo de recursos necessário à execução das ações programadas, a interveniência da Fundação 

de Desenvolvimento Regional (FUDER), Fundação ligada à EMBRAPA, para gerenciar os 

recursos financeiros e humanos do Convênio CAR/CNPMF/EMBRAPA. 

Um aspecto que chama a atenção no Projeto é o interesse que os programas de 

capacitação têm despertado em outros segmentos, não diretamente envolvidos como seus 

beneficiários. Nos eventos de capacitação voltados para a validação e transferência de 

tecnologias, além dos produtores, têm sido registradas as presenças de alguns representantes 

das Prefeituras, Sindicalistas e de Professores, indicando um potencial de alcance dos 

benefícios do Projeto superior ao planejado. 

Desta forma, além dos benefícios apropriados pela sociedade, em geral, como 

pontes, as estradas, a eletrificação e a dinamização de certos setores da economia dos 

municípios, como o hoteleiro, o de combustíveis e o comércio, em geral, pode-se, também, 

contabilizar alguns ganhos com a difusão de conhecimentos específicos sobre produção 

agropecuária e novas tecnologias. 

A participação e o envolvimento dos beneficiários se faz notar, mais claramente, 

na implementação do componente de desenvolvimento produtivo do que no componente de 

desenvolvimento comunitário. 
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Este último, por abranger, também, ações de infra-estrutura, como construção de 

barragens, energia elétrica, pontes e cisternas, exerce maior atratividade para as lideranças 

políticas locais, que acabam por direcionar estes projetos para as comunidades onde se 

concentram os seus eleitores, impedindo a consulta e a participação efetiva de todos os 

beneficiários.

Já o componente de desenvolvimento produtivo, mais focado nas ações de 

capacitação e instrumentalização dos grupos produtivos, fica mais “imune” a este tipo de 

interferência, viabilizando a aplicação da metodologia original do Projeto, que previa ampla 

participação das comunidades, em todas as suas etapas e ações, conforme se percebe nas 

declarações de uma das instituições parceiras 

O plano inicial seguiu uma metodologia específica, via diagnóstico dos problemas, 
identificação dos sistemas praticados, etc., seguido da elaboração de um plano com 
a participação ativa dos agricultores/associações e técnicos. A partir do segundo 
ano, os planos são originados das demandas e interesses das comunidades, 
observações locais do técnico, resultados anteriores, etc. A instituição parceira 
esboça as ações e submete aos técnicos da CAR e da COOPERSUBA, para 
discussões e apreciação e, em seguida, à coordenação do Projeto7

Apesar dos resultados positivos alcançados pelas ações de assistência técnica, e do 

interesse e participação das comunidades nos eventos de capacitação, foi mencionado, por 

diversas instituições parceiras e por técnicos do Projeto, que a compreensão e o 

aproveitamento dos conteúdos repassados, embora adaptados para  aquela clientela específica, 

freqüentemente ficavam comprometidos, em razão da baixa escolaridade do público 

beneficiário. Esta consciência está, também, presente entre o próprio público beneficiário, que 

citou, quando perguntado sobre o que gostaria que fosse incluído no Projeto, ações de 

educação e de saúde.

7 pesquisa realizada pela autora. 



136

A abordagem do enfoque de gênero foi considerada como uma das principais 

dificuldades na implementação do Projeto. As razões apontadas são várias, indo desde a falta 

de clareza quanto aos resultados pretendidos pelo FIDA a respeito desse enfoque, a falta de 

experiência da equipe técnica com relação a esse conteúdo e, até, a insuficiência de 

informações sócio-demográficas e culturais, que permitissem uma análise mais aprofundada 

sobre as relações e desigualdades de gênero existentes na região do Projeto. Estes fatores 

levaram à definição de uma estratégia que visava, principalmente, o estabelecimento de uma 

maior equidade entre homens e mulheres, na distribuição dos benefícios, na participação das 

atividades produtivas rentáveis, e, também, nas instâncias da vida política e social. 

A entidade inicialmente contratada para conduzir esse processo, que envolvia 

capacitação, a formação de multiplicadores e um amplo trabalho de conscientização sobre a 

condição feminina e o papel social da mulher, foi o NEIM.  Concluída a execução do primeiro 

Plano de Trabalho com essa entidade, a UNOPS recomendou que fosse redefinida a estratégia 

operacional deste sub-componente, visto que, no entendimento daquela Agência, a abordagem 

conferida pelo NEIM ao trabalho era “feminista” e inadequada aos objetivos pretendidos pelo 

órgão financiador. 

Na segunda fase do Projeto, foi contratada para prestar consultoria sobre o 

enfoque de gênero a CERIS, que realizaria trabalhos de sensibilização com a equipe do 

Projeto, assim como treinamentos sobre direitos e saúde da mulher. Conforme a orientação da 

UNOPS (2001), o trabalho que vinha sendo desenvolvido para o fortalecimento dos grupos 

produtivos de mulheres deveria ser interrompido, devendo ser estimulada a participação 

feminina nas atividades gerais do Projeto, a exemplo de assistência técnica agropecuária, 

crédito e implantação e manutenção de CATs.   

A pesquisa de meio período sobre o enfoque de gênero foi bastante limitada, 

reduzindo-se à consulta de vinte e cinco mulheres, em toda a região. Na opinião destas, as 
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capacitações ocorridas na região sempre foram direcionadas para o público masculino. 

Contudo, segundo 40% delas, é crescente a participação feminina em cursos de formação de 

lideranças e nos eventos de capacitação para atividades produtivas, mesmo naqueles que são 

considerados de natureza mais masculina. Este é um aspecto importante a ser trabalhado na 

região, tendo em vista que, nos períodos de seca, é elevado o contingente de população 

masculina que deixa a região, transferindo para as mulheres a responsabilidade pela 

subsistência da família e manutenção da atividade produtiva. Outro ponto destacado foi que as 

mulheres, por terem um nível de escolaridade mais elevado, apresentam melhor rendimento 

nos eventos de capacitação. 

Não foi possível avaliar se houve, efetivamente, mudanças com relação à 

ampliação das oportunidades para as mulheres, como, por exemplo, o acesso ao crédito, a 

participação na gestão dos projetos comunitários, rentabilidade das atividades produtivas, 

mudanças no padrão de consumo, melhoria nas relações familiares, maior participação nas 

tomadas de decisão do grupo, dentre outros indicadores de um maior equilíbrio e equidade nas 

relações de gênero, nas comunidades atendidas pelo Pró- Gavião. 

Um outro aspecto que tem sido praticamente desconsiderado na operacionalização 

do Pró-Gavião é a questão ambiental. De extrema relevância para as regiões semi-áridas, que, 

no meio rural, sofrem de excessiva pressão antrópica sobre a sua base de recursos naturais, 

como a água, os solos e a vegetação, a região do Projeto é particularmente vulnerável a esse 

tipo de agressão, por concentrar elevados índices de pobreza e encontrar, na exploração desses 

recursos, a fonte quase que exclusiva de sobrevivência da população. 

O enfoque ambiental, além de perpassar todos os componentes do Projeto, deveria 

ter sido objeto de atenção especial na sua estratégia operacional, para assegurar os 

condicionantes mínimos de sustentabilidade pretendidos. Sabe-se que, no primeiro ano do 

Projeto, chegou a ser firmado um convênio de cooperação técnica com o CRA, com vistas à 
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realização de um diagnóstico mais detalhado sobre as condições ambientais da região, e, 

também, para a montagem de um programa de capacitação, abrangendo professores e alunos 

das escolas municipais, grupos de produtores e comunidades, em geral, sobre os temas 

considerados mais relevantes para a preservação dos recursos naturais. Este trabalho, 

entretanto, não chegou a ser realizado, em razão de mudanças na atuação institucional do 

referido órgão, que passou a não mais trabalhar com educação ambiental. Não consta 

nenhuma outra iniciativa nesse sentido, nos anos subseqüentes. 

A avaliação do CPATSA sobre os impactos desse componente apenas enfatiza os 

efeitos positivos do trabalho da assistência técnica e extensão rural, sobre a conservação de 

solos e chama a atenção para os riscos ambientais decorrentes do desmatamento que vem 

acontecendo nas bordas das barragens construídas pelo Projeto, para a implantação de 

atividades agrícolas.A recomendação feita pela referida instituição é de que devem ser 

reforçadas as ações desse componente, opinião esta que, também, foi manifestada por outras 

instituições parceiras e por beneficiários do Projeto, durante a pesquisa coordenada pela 

autora. 

Embora se perceba um claro direcionamento da pesquisa de meio período para a 

avaliação de fatores mais relacionados com a produção e a produtividade agropecuária, foram 

evidenciados, também, alguns aspectos que podem ter reflexos na sustentabilidade das ações 

empreendidas pelo Pró-Gavião. A esses aspectos, devem ser somados outros, extraídos das 

avaliações de programas de desenvolvimento e combate à pobreza rural, implementados em 

passado recente na região Nordeste do Brasil, para possibilitar uma análise mais objetiva e 

segura sobre as tendências de êxito no alcance dos objetivos pretendidos por esse Projeto.    
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6   CONCLUSÃO 

6.1.  MATRIZ DE ANÁLISE 

Fatores contextuais restritivos ao êxito dos Programas de Combate à Pobreza 
Outros Programas Pró-Gavião 

1. Persistência de práticas clientelistas e de outras formas de 
apropriação privada do Estado. Fortemente presente. 
2. Baixo estoque de capital humano e de capital social entre as 
comunidades rurais, dificultando a participação e o controle social das 
ações e políticas públicas. 

Fortemente presente. 

3. Falta de integração e complementaridade entre as políticas 
governamentais e os programas de superação da pobreza. Fortemente presente. 
4. Inexistência de políticas permanentes voltadas para a redução das 
desigualdades regionais e para o combate à  pobreza. Inteiramente presente. 
5. Visão assistencialista dos Programas Não aplicável. 
6. Prazos de execução dos Programas incompatíveis com o alcance de 
objetivos e metas sustentáveis. 

Parcialmente aplicável. 

7. Baixa utilização de tecnologias agrícolas e agroindustriais pelos 
pequenos produtores e micro-empreendedores. Inteiramente aplicável. 
8. Adversidades climáticas, especialmente nas zonas semi-áridas. Inteiramente aplicável. 
9. Insuficiência de infra-estrutura econômica (estradas, energia, 
comunicações e água), municipal e regional. Inteiramente aplicável. 
10. Estrutura fundiária marcada pela excessiva concentração de terras 
com potencial produtivo, nos grandes latifúndios. Parcialmente aplicável. 
11 . Ocupação demográfica e produtiva incompatível com a capacidade 
de suporte dos recursos naturais, ocasionando a degradação dos 
recursos naturais (solos, água e florestas). Inteiramente aplicável. 

12.  Inexistência de serviços de assistência técnica e extensão rural. Inteiramente aplicável. 

13. Insuficiência de linhas de crédito para o financiamento da pequena 
produção agropecuária e agroindustrial, assim como de outras 
atividades geradoras de renda para as populações carentes. 

Inteiramente aplicável. 
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14. Baixíssimos índices de escolaridade das populações das áreas 
rurais, dificultando os processos de capacitação, de transferência de 
tecnologias e de organização comunitária. 

Inteiramente aplicável. 

Oportunidades contextuais a serem exploradas 
Outros Programas Pró-Gavião 

1. Reconhecimento e importância do capital social pelos organismos 
multilaterais de financiamento, o que poderá resultar em melhores 
desenhos de programas de desenvolvimento comunitário e de combate 
à pobreza rural. 

Inteiramente aplicável. 

2. Descentralização do Estado, conferindo às esferas estadual e 
municipal maior autonomia na formulação e implementação de 
programas. 

Inteiramente aplicável. 

3. Alternância e renovação política, ampliando os espaços democráticos 
para uma maior participação e controle social das ações e políticas 
públicas.

Parcialmente aplicável. 

4. Descentralização das universidades para diversos municípios do 
interior, possibilitando a formação de profissionais e o desenvolvimento 
de centros de pesquisa voltados para as especificidades regionais. 

Inteiramente aplicável. 

5. Presença descentralizada de instituições direcionadas para a 
capacitação, a gestão e o financiamento de micro-empreendimentos 
agrícolas e agro-industriais, em municípios pólos regionais. 

Inteiramente aplicável. 

6. Desconcentração industrial, favorecendo a diversificação das 
atividades econômicas dos municípios e criando novas oportunidades 
de trabalho e renda. 

Não aplicável. 

7. Existência, nas comunidades rurais, dos atributos básicos formadores 
do capital social coletivo (reciprocidade, cooperação e confiança), 
favorecendo as ações potencializadoras do mesmo, por parte dos 
programas de desenvolvimento. 

Inteiramente aplicável. 

8. Crescente interesse das comunidades internacionais e da sociedade 
nacional para a superação da pobreza, ampliando as perspectivas de 
apoio para novos programas e projetos que tragam esse enfoque. 

Inteiramente aplicável. 

Fraquezas internas 
Outros Programas Pró-Gavião 

1. Excesso de componentes. Não aplicável. 
2. Complexidade das estratégias operacionais. Não aplicável. 
3. Falta de participação e envolvimento dos beneficiários e do Poder 
Público Municipal na concepção dos programas. Parcialmente aplicável. 
4. Os programas não observam as especificidades regionais, sendo, em 
geral, definidos a partir de “pacotes” padronizados, impostos pelos 
organismos financiadores. 

Não aplicável. 

5. Inexistência ou pouca relevância conferida aos componentes de 
desenvolvimento comunitário e à capacitação dos beneficiários. Parcialmente aplicável. 
6. Falta de comunicação e informação sobre as regras de acesso ao 
programa, dificultando a adesão de potenciais beneficiários. Parcialmente aplicável. 
7. Estratégias mal concebidas que produzem ações compensatórias, sem 
contrapartida e envolvimento dos beneficiários, em vez de projetos Parcialmente aplicável. 
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auto-sustentáveis. 
8. Carência de profissionais qualificados para atuar, como agentes de 
desenvolvimento junto ao público alvo dos programas.  Não aplicável. 
9. Demora nas transferências de fundos de contrapartida.  Parcialmente aplicável. 

10. Vulnerabilidade quanto às ingerências políticas, na definição dos 
projetos, dos beneficiários e, mesmo, na indicação da equipe gerencial 
dos programas. 

Inteiramente aplicável. 

11. Desvios de recursos para viabilizar programas de outros órgãos 
governamentais. Não aplicável. 

Forças internas 
Outros Programas Pró-Gavião 

1. Tendências de descentralização das decisões para o âmbito das 
Comunidades e Conselhos Municipais, garantindo maior legitimidade 
das demandas e adequação dos projetos. 

Não aplicável. 

2. Contratação de agências independentes para exercer o 
acompanhamento da implementação dos programas, por parte de alguns 
organismos financiadores. 

Inteiramente aplicável. 

3. Redução do número de componentes dos programas e maior 
focalização das suas linhas de ação. 

Inteiramente aplicável. 

4. Possibilidade de participação de entidades da sociedade civil e de
organizações não governamentais na implementação dos programas. Inteiramente aplicável. 
5. Garantia de fluxo de regular recursos para as ações de combate à 
pobreza. Inteiramente aplicável. 
6. Possibilidade de influenciar na formação de capital social coletivo, 
através de mecanismos e instrumentos definidos contratualmente. Parcialmente aplicável. 

6.2 DA MATRIZ DE ANÁLISE AOS FATORES CONDICIONANTES DA 

SUSTENTABILIDADE 

 Um traço comum entre os programas de combate à pobreza rural 

implementados nos diversos países do mundo é a presença do clientelismo político. Segundo 

Tendler (apud DURSTON, 2003), essa é uma circunstância decorrente do distanciamento 

entre o Estado e a Sociedade Civil, que abre espaço para a intermediação por parte dos 

agentes políticos que detêm o monopólio da informação e o controle sobre a concessão de 

benefícios. No caso específico das regiões mais pauperizadas, como o Nordeste do Brasil, 
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onde o poder político e econômico encontram-se mais concentrados pelas elites dominantes, 

este tipo de relação é mais freqüente, convertendo-se em instrumento viabilizador da 

continuidade das vantagens e privilégios desses grupos. 

O semi-árido do Nordeste do Brasil, que agrega a maior parte dos pobres rurais do 

país, constitui-se em terreno fértil para a proliferação dessas práticas e desses mecanismos8.

Acostumadas às intervenções governamentais de cunho eminentemente assistencialista, essas 

populações conservam práticas sociais que favorecem a exploração política, principalmente 

pelas lideranças locais ou regionais. A tradição associacional das populações rurais, como 

visto nos capítulos anteriores, é extremamente frágil, com pouco capital social acumulado e 

nenhuma história organizativa autônoma, condição essencial à construção de posturas mais 

críticas em relação às diferentes formas de intervenção patrocinadas por órgãos 

governamentais ou por grupos políticos locais. Desta forma, os programas e ações voltados 

para o combate à pobreza rural na região semi-árida, a exemplo do Pró-Gavião, enfrentam 

forte ameaça de não alcançarem resultados sustentáveis. 

O adensamento do capital social das populações é, portanto, requisito essencial 

para o sucesso de iniciativas mais amplas de transformação social. Essa constatação remete à 

questão da formação do capital humano como vetor para o surgimento dos demais fatores 

necessários ao desenvolvimento sustentável: o capital social, o fortalecimento do tecido 

associativo, a gestão ambiental, o aumento da participação social, o exercício da cidadania. 

Um outro aspecto, reiteradamente mencionado em todas as avaliações dos 

programas de combate à pobreza, inclusive as do próprio Pró-Gavião, diz respeito à falta de 

integração e complementaridade entre as políticas e programas governamentais que têm essa 

8 Na área rural do Nordeste encontram-se  63% da pobreza rural brasileira e 32% dos pobres do País. Cerca de 
45% dos indigentes do Brasil estão na área rural. Destes,  58,8% encontram-se no Nordeste, o que significa dizer 
14,6 milhões de brasileiros, ou seja, de cada 100 nordestinos, 39 são miseráveis (WINROCK, 2000, p. 25).  
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finalidade e, também, quanto a dificuldade de articulação inter-institucional, na 

implementação desses programas.  

No caso específico da pobreza rural do Nordeste do Brasil, que vem requerendo 

uma ampla e diversificada gama de intervenções de vários setores; o envolvimento, a 

cooperação e a troca de experiências entre os órgãos de governo, assim como a permanente 

interação destes com as representações da sociedade civil, são de fundamental importância, 

não apenas para potencialização dos resultados dessas intervenções, mas, também, para 

garantir o transbordamento dos efeitos para além dos limites das comunidades atendidas. 

Trata-se do chamado efeito multiplicador dos resultados. 

Esta, porém, não é uma tarefa fácil. Não são poucas as tentativas de integração 

inter-institucional de que se tem notícia, nas  esferas estadual e federal. Malgrado os esforços 

nesse sentido, os resultados têm sido sempre decepcionantes. As causas são várias, podendo 

ser apontadas, como principais: o descompasso entre a execução orçamentária dos diferentes 

órgãos e esferas de governo, a divergência entre as unidades gestoras de recursos na definição 

das prioridades nas suas programações, as interferências políticas que desviam o curso das 

ações planejadas, e, até, a própria vaidade dos gestores, que insistem em apor a logomarca das 

instituições que dirigem nos projetos executados, como forma indireta de autopromoção, 

gerando rivalidades e conflitos.  

Além das providências técnicas que vêm sendo tentadas para a superação deste 

problema, como, por exemplo, o planejamento integrado do orçamento, é necessário que o 

Estado atue como ordenador dessas relações e que, também, busque uma maior aproximação 

com a sociedade, descentralizando, sempre que possível, as instâncias de planejamento para 

as populações beneficiárias, através de órgãos colegiados, como conselhos e comitês 

municipais, nos quais o Estado e os Municípios deveriam ter participação, através das suas 

respectivas instituições. Essa providência, entretanto, não produzirá os efeitos desejados, 
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enquanto não forem criadas as condições para o efetivo exercício do controle social sobre as 

ações de governo, assegurando uma maior eficiência alocativa dos recursos públicos. 

É importante que a atuação governamental, prometida e anunciada pelo atual 

Governo Federal, para a redução da pobreza, não se constitua em mais um expediente 

transitório e meramente paliativo.  Com relação à região Nordeste, o governo, historicamente, 

usou as secas como justificativa para a adoção de medidas emergenciais e de cunho 

assistencialista. Como já visto, mesmo aquelas iniciativas que, aparentemente, visavam à 

criação de condições estruturais para o desenvolvimento, não foram suficientes para garantir o 

alcance desse resultado, por falta de políticas integradas e de longo prazo, capazes de 

promover mudanças reais e sustentáveis na região.        

A inadequação do desenho dos programas de desenvolvimento rural, em relação à 

realidade local; a complexidade das estratégias operacionais dos mesmos, em decorrência do 

seu excessivo número de componentes, e a descontinuidade desses programas, que, via de 

regra, têm prazos de vigência muito inferiores aos necessários para o alcance dos objetivos e 

metas almejados, são algumas das razões que podem ajudar a explicar a pouca efetividade dos 

investimentos até então realizados através dos citados programas. Do mesmo modo, a pouca 

relevância conferida ao desenvolvimento comunitário, à capacitação e à participação dos 

beneficiários no planejamento e implementação das ações, também contribuíram, fortemente, 

para o baixo êxito dessas estratégias, que ainda conservam, como foco principal de sua 

atenção, os aspectos econômicos da produção e da geração de renda, em detrimento dos 

investimentos em educação, qualificação profissional e organização social, estes, sim, 

instrumentos capazes de promover efetivos e duradouros impactos nas condições de vida das 

comunidades carentes. 

As mudanças nesse cenário aparentemente desencorajador vão implicar elevados 

investimentos na formação de capital social, enquanto estratégia de longo prazo. Investir 
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nessa estratégia resultará, não apenas em mudanças nas atitudes individuais, mas, também, 

possibilitará a constituição e o empoderamento dos grupos sociais, instrumentalizando-os para 

uma atuação mais autônoma, baseada em regras de cooperação e reciprocidade, 

indispensáveis à construção de um futuro sustentável. 

Não se trata, porém, de minimizar a importância de outros fatores, como a 

disponibilização de crédito, de assistência técnica e de infra-estrutura para a população rural 

carente, trata-se, apenas, de enfatizar aspectos que, freqüentemente, têm sido vistos como 

periféricos ou negligenciados pelos programas de desenvolvimento e de combate à pobreza 

rural. Se as novas estratégias se basearem na construção dos alicerces da capacidade humana e 

da organização social, certamente todos os demais elementos que as integrarem ganharão 

maior efetividade para a superação da pobreza e para o surgimento do desenvolvimento, em 

bases sustentáveis. 

Apesar das inúmeras dificuldades apontadas, e do aparente desinteresse por parte 

dos Governos, em utilizar as lições extraídas das experiências do passado para o 

aprimoramento das estratégias, políticas e programas de combate à pobreza rural, algumas 

oportunidades começam a despontar, a partir das mudanças no contexto político nacional, e 

do reconhecimento, pelos organismos multilaterais de financiamento, da importância do 

capital social, para o crescimento sustentável da economia e para o desenvolvimento da 

sociedade. 

Embora tardiamente, parece que está se alcançando a conclusão de que a opção 

pelo crescimento econômico não se traduz em maior equidade e que esta é, afinal, uma 

condição essencial à sustentabilidade do próprio crescimento econômico. O reconhecimento 

dessa condição pode, efetivamente, resultar em significativas mudanças na maneira de se 

conceberem as novas estratégias de combate à pobreza, tornando-as menos fragmentadas e 

mais consistentes. Essas mudanças devem enfatizar a valorização do conceito de cidadania, de 
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direitos e deveres, como base do desenvolvimento das comunidades e da maior participação 

dos cidadãos.

Algumas das idéias e proposições contidas neste trabalho já integram as práticas 

de organizações não governamentais que atuam junto às comunidades rurais de municípios 

pobres, a exemplo da AECOFABA e da APAEB, no estado da Bahia, com excelentes 

resultados, no que se refere à educação, a organização social, a práticas de gestão e de 

trabalho comunitário. O alcance do trabalho dessas entidades, no entanto, fica limitado às suas 

áreas de intervenção, por falta de divulgação e reprodução dessas experiências em outros 

municípios e regiões. Por outro lado, a falta de apoio efetivo do Estado a entidades dessa 

natureza, também se constitui em fator restritivo à ampliação dessas ações, impedindo que um 

número muito maior de pessoas possam ser abrangidas por seus benefícios. 

É essencial, portanto, ampliar a base de participação da sociedade, através de 

todos os seus segmentos representativos - as universidades, as entidades de classe, as ONGs, 

na busca das soluções para a superação da pobreza.O Estado, por sua vez, deve, sem 

partidarismos, apoiar todas as iniciativas que se mostrarem efetivas para o alcance desse 

objetivo. É fundamental que sejam criadas redes de apoio e de ações coletivas, que se trabalhe 

com a sinergia dessas organizações, para alcançar o necessário efeito multiplicador, capaz de 

promover as mudanças desejadas.

Sem dúvida, o Estado, além de exercer um papel essencial para a criação das 

condições que favorecem o crescimento econômico, é, também, o principal indutor dos 

mecanismos viabilizadores de maiores níveis de equidade. Assim, compete ao Estado reforçar 

a capacidade da população carente, para que esta possa alcançar os benefícios gerados por 

esse crescimento; melhorar, pela via da integração cidadã, a distribuição da renda e ampliar o 

acesso aos serviços sociais básicos, como a educação e a saúde.  
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O que se pode perceber nas análises das causas e condicionantes da pobreza rural, 

especificamente, é que a superação dessa condição envolve múltiplas variáveis, internas e 

externas, que podem determinar os níveis de eficácia, de efetividade e de sustentabilidade das 

ações empreendidas com esse objetivo. Os recursos requeridos são de elevada monta e a sua 

aplicação nem sempre obedece aos critérios de eficiência e racionalidade necessários à 

maximização dos resultados. Por estas razões, amplia-se a responsabilidade do Estado, com 

relação ao aperfeiçoamento das políticas e programas de desenvolvimento e de combate à 

pobreza rural. Esta tarefa implica, necessariamente, um compromisso dos governos de 

estabelecer uma estratégia integrada, envolvendo os diversos agentes dos setores público e 

privado, além do apoio de agencias e de organismos internacionais de financiamento, e da 

ampla participação da sociedade civil. A questão da pobreza deve, ademais, ser abordada de 

maneira interdisciplinar, multidimensional e inter-institucional, de modo que o objetivo que se 

persegue atravesse, transversalmente, todas as linhas de ação de cada organismo estatal, 

garantindo a potencialização dos resultados. 

6.3    CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DA PESQUISA REALIZADA 

Espera-se que o presente estudo possa trazer algumas contribuições relevantes, em 

termos conceituais e práticos, acerca dos  fatores condicionantes da pobreza rural no Nordeste 

do Brasil e da sustentabilidade das ações do Estado direcionadas para este propósito, a partir 

da análise das principais políticas e programas governamentais implementados nas últimas 

cinco décadas e, em particular, do projeto Pró-Gavião.    

Apesar de já haverem sido realizados outros trabalhos de avaliação de programas 

dessa natureza na referida região, os objetivos das análises efetuadas, até então, têm estado 

mais voltados para a mensuração dos impactos sobre a produção e a renda dos pequenos 
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produtores e o cumprimento de metas, sobretudo quantitativas, do que para aspectos 

qualitativos, relativos à adequação e à sustentabilidade das estratégias adotadas. 

Um outro aspecto que merece ser destacado é que muitas destas avaliações foram 

contratadas pelos órgãos executores dos programas, ou pelos organismos financiadores dos 

mesmos, o que, de certa forma, pode ter restringido a liberdade de análise, e, 

conseqüentemente, comprometido os resultados das pesquisas. Sabe-se que, no âmbito dos 

estudos sobre as relações entre ciência e políticas públicas, a independência na condução de 

análises críticas e a autonomia do pesquisador são fundamentais para a produção de dados 

qualitativamente significativos sobre os resultados de projetos e programas de 

desenvolvimento.

A investigação da importância do capital social como possível fator condicionante 

do êxito das ações instituicionais e, portanto, da sustentabilidade dos resultados alcançados, 

foi adotada para possibilitar uma melhor compreensão acerca do desempenho desses 

programas e para permitir a extrapolação das conclusões para situações vivenciadas em 

contextos semelhantes. 

Da mesma forma, deve ser ressaltado que este exercício de investigação e análise 

não se limitou à pesquisa de referencial teórico aplicável ao caso estudado, mas buscou, por 

intermédio do método de análise de múltiplos casos, bem como da triangulação de 

informações, níveis mais elevados de segurança na determinação de um quadro teórico mais 

completo, para a identificação das variáveis que influenciam na sustentabilidade dos 

programas. O referencial teórico não se constituiu em ferramenta de análise definida ex ante, 

mas foi, paulatinamente, construído à medida que avançávamos com a análise de dados 

secundários e com a pesquisa empírica.

A estratégia metodológica escolhida, o estudo de caso permitiu-nos, 

adicionalmente, abordar o objeto estudado em diferentes perspectivas, baseadas em pontos de 
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vista dos diversos segmentos envolvidos no projeto, como entidades e instituições parceiras, 

beneficiários, equipe técnica e gerencial, além da própria agência que monitora o desempenho 

do Projeto.

Além disto, uma contribuição prática merecedora de destaque diz respeito ao 

registro e a análise dos aspectos conceituais, das etapas metodológicas e da estratégia 

operacional do Projeto Pró-Gavião, a mais recente intervenção governamental no meio rural 

baiano, ainda durante a sua implementação, possibilitando a utilização das conclusões 

alcançadas para a promoção de ajustes imediatos em alguns pontos da estratégia operacional 

do Projeto, bem como para a redefinição do seu desenho, no caso de uma eventual 

renegociação com o organismo financiador. 

Por outro lado, a estratégia metodológica de realização de estudo de caso ensejou 

algumas limitações que tradicionalmente se apresentam em pesquisas qualitativas. Por 

exemplo, como evitar a subjetividade das análises e a possibilidade de ocorrer contaminação 

dos dados da pesquisa, por eventual envolvimento do pesquisador nos mesmos 

(LAZZARINI,1997). Esta dificuldade esteve ainda mais presente em função da 

responsabilidade que teve a autora no projeto analisado. A proximidade política com o objeto 

estudado representou desafio metodológico significativo. 

No caso do Pró-Gavião, foram adotados todos os cuidados para evitar este viés, 

dado pela proximidade e pelo método já referidos, sobretudo através do exaustivo cruzamento 

das informações, da pesquisa ampliada para diferentes fontes, da delegação da aplicação da 

pesquisa de campo a diferentes entrevistadores, da criteriosa tabulação e análise dos dados. 

Entretanto, há que se admitir que, o fato da autora ter coordenado o Projeto, sendo, portanto, 

detentora de informações detalhadas sobre os processos de planejamento e operacionalização 

do mesmo, pode, eventualmente, ter contribuído para a ênfase em um, ou outro aspecto, 
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considerado, pela mesma, como de maior relevância, para a avaliação das tendências do 

Projeto.

Outra limitação importante decorre do fato de o Projeto ainda estar sendo 

executado.    Visto sob o ângulo das contribuições imediatas e futuras que este estudo poderá 

trazer, conforme anteriormente assinalado, esta circunstância pode ser considerada vantajosa, 

entretanto, deve-se ressalvar que as conclusões aqui apresentadas se restringem aos impactos 

dos quatro primeiros anos de vigência do mesmo, devendo, no futuro ser procedida a outra 

avaliação, a fim de confirmar ou rejeitar as conclusões ora apresentadas.

Por fim, deve-se salientar que embora os resultados gerais deste estudo tenham se 

baseado em experiências de diversos programas analisados e em vasta documentação técnica 

e gerencial, a sua generalização para outros casos requer cuidadoso exame. É preciso lembrar 

que a pobreza, embora tenha efeitos semelhantes sobre os indivíduos e grupos atingidos por 

ela, apresenta causas distintas, que variam conforme o contexto social, político, econômico, 

ambiental e histórico da região onde se localiza. Desta forma os fatores identificados como 

condicionantes da pobreza rural da região Nordeste podem ser bastante distintos daqueles que 

determinam este mesmo fenômeno em outras regiões do país e do mundo. 

6.4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 As reflexões sobre a sustentabilidade das ações do Projeto Pró-Gavião remetem às 

inúmeras conclusões já alcançadas com relação a outros programas e projetos de combate à 

pobreza rural analisados neste estudo. Essas conclusões anteriores nos permitem verificar a 

presença dos fatores condicionantes do êxito ou fracasso dessas intervenções, a fim de 

compreender a avaliação parcial deste Projeto. 

                 Diferentemente das experiências analisadas, que apresentaram falhas graves de 

concepção, pela ausência de instrumentos de diagnose e planejamento capazes de apontar, 
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com segurança, os rumos a serem seguidos, o Pró-Gavião contou, para a sua formulação, com 

diversos estudos e avaliações sobre o contexto econômico, político, social e ambiental da área 

de intervenção. Estes documentos, que contemplavam, também, uma avaliação da presença 

institucional e das intervenções governamentais na região, possibilitaram, ao organismo 

financiador, conceber uma estratégia de intervenção mais aperfeiçoada, em relação aos 

programas anteriores. 

                 Dentre os aperfeiçoamentos ocorridos no desenho do Pró-Gavião, podemos 

destacar a participação de uma ONG – a AECOFABA, e de uma universidade - a UESB, 

como entidades co-executoras. Um outro aspecto diferenciador em relação aos demais 

programas foi o planejamento da constituição de instâncias de representação dos 

beneficiários, como o Conselho Gestor e os Comitês Municipais, que, além de participarem 

do planejamento das ações, deveriam, também, deliberar sobre os investimentos e exercer a 

fiscalização do Projeto. 

                  Ali, talvez, resida o principal risco de não serem alcançadas as pré-condições 

necessárias para a sustentabilidade do Pró-Gavião. Instituídas com o propósito de assegurar a 

legitimidade dos processos de eleição de demandas e de garantir o fortalecimento 

comunitário, as presenças dessas entidades não chegaram a ser efetivadas, ou, quando o 

foram, como, no caso, a AECOFABA, tiveram participação bastante limitada, confirmando a 

desconexão entre o planejado e o efetivamente executado no âmbito do Pró-Gavião. 

                  Pelo quanto foi visto nos capítulos anteriores, a participação dos beneficiários e 

das comunidades se constitui em requisito indispensável à superação dos problemas de 

clientelismo político e ao favorecimento do surgimento do capital social e de organizações de 

base legítimas, cuja ausência é apontada como uma das uma das principais causas da 

“insustentabilidade” da maioria dos programas de combate à pobreza rural na região 

Nordeste. A oportunidade de se estabelecer uma condição mais propícia à mudança dessas 
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relações foi perdida, quando se adotou a decisão de não se criarem os Conselhos e Comitês e 

de se suprimir a participação da Universidade na implementação do Projeto. 

                  Um outro aspecto que, também, indica uma fragilidade do projeto se refere à 

execução do componente de capacitação e comunicação. Embora tenham sido realizados 

inúmeros eventos dessa natureza, conforme consta do ANEXO II, estes estiveram, 

basicamente, voltados para aspectos relacionados com o aumento da produção agrícola, 

relegando a plano secundário o fortalecimento comunitário, o planejamento do 

desenvolvimento local, a gestão de projetos coletivos, o associativismo e o cooperativismo. 

                 Ainda com relação aos referidos componentes, não foram intensificadas as trocas 

de experiências entre as comunidades assistidas e outras comunidades mais avançadas nos 

processos de desenvolvimento local, com o propósito de divulgar e reproduzir as práticas 

bem-sucedidas de organização e de gestão comunitária. Também não foram utilizadas as 

estruturas das EFAs ou dada continuidade aos programas de rádio, veiculados, regionalmente, 

durante a primeira fase do  projeto, para a multiplicação dos conhecimentos sobre as novas 

tecnologias, comercialização, gestão, dentre outros assuntos de interesse coletivo. Como se 

pode perceber, os efeitos da capacitação estiveram focalizados apenas nas comunidades 

atendidas, limitando o potencial de alcance desta ação, que poderia ter sido ampliado para 

toda a área de influência do Projeto, praticamente sem custo adicional.

                  Por outro lado, seria de grande importância assegurar aos pequenos produtores a 

possibilidade de constituírem as suas próprias instituições financeiras, a exemplo das 

cooperativas de crédito, para viabilizar a continuidade dos serviços de financiamento da 

produção, após o término do Pró- Gavião. Assim, deveria ser planejada a constituição deste 

tipo de cooperativa, a partir de um trabalho de capacitação prévia dos membros das 

comunidades interessados em participarem desse Projeto. Os recursos necessários para tanto 
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seriam disponibilizados, no final da vigência do acordo de empréstimo, pelo fundo de crédito, 

mantido com o retorno dos atuais empréstimos. 

                 Quanto ao desempenho institucional e das entidades envolvidas no Pró-Gavião, 

pode-se afirmar que, apesar de algumas dificuldades decorrentes da burocracia existente 

nesses órgãos, ocasionando eventuais atrasos na operacionalização das ações planejadas, e da 

pouca integração e articulação entre os mesmos, a competência técnica e a experiência 

acumulada, ao longo da implementação de inúmeros outros programas de desenvolvimento 

rural, constituíram-se em um diferencial na execução deste Projeto. Vale registrar, ainda, que 

a equipe técnica contratada pela CAR, pela elevada motivação, qualificação e juventude, têm 

representado o seu maior ativo. Espera-se, portanto, que a Cooperativa de Trabalho 

constituída por esses técnicos venha a ter, no futuro, condições de se manter na região como 

prestadora de serviços às Prefeituras Municipais, a outros órgãos e programas 

governamentais, ou, mesmo, às novas organizações sociais e de trabalho que venham a surgir. 

                 Alguns outros aspectos, também, têm favorecido a implementação do Pró-Gavião. 

O fato de ter sido escolhido um território delimitado e homogêneo, sob o ponto de vista 

social, econômico e ambiental; de não haver problemas fundiários, e, ainda, de existir 

potencial de recursos naturais a serem explorados, em razão das regiões abrangidas estarem 

localizadas na sub-bacia do Rio Gavião, sem dúvida torna mais fácil o planejamento e a 

operacionalização das ações do Projeto, ampliando as chances de se obterem resultados 

sustentáveis.

                  No que se refere aos impactos decorrentes da infra-estrutura implantada pelo 

Projeto, é importante que se avalie se, efetivamente, aconteceram mudanças nas estruturas e 

técnicas de produção e nas relações de trabalho, ou se estas foram afetadas apenas 

marginalmente. 
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                  Cabe, também, destacar a importância da participação das Prefeituras e de outras 

instâncias de representação política e administrativa municipais, em todas as etapas de 

formulação e implementação de programas de desenvolvimento local ou regional, com o 

objetivo de envolvê-las e comprometê-las com os objetivos e a busca de soluções para os 

problemas enfrentados durante a implementação dessas intervenções. Esta participação não 

apenas garantirá maior apoio para a realização das ações programadas, como, também, evitará 

incompreensões e possíveis conflitos gerados pelo desconhecimento e pela falta de 

compromisso com os programas, a exemplo do que ocorreu na fase inicial do Pró-Gavião.  

                  Por fim, ao concluir as análises e avaliações das estratégias e impactos dos vários 

programas enfocados neste estudo, e compará-las com os resultados observados a partir do 

detalhado exame do processo de planejamento, implantação e operacionalização do Projeto 

Pró-Gavião, pode-se dizer que este projeto representa um avanço em relação aos anteriores, 

reunindo um conjunto de condições que, sob o ponto de vista conceitual, pode sugerir uma 

tendência de maior êxito do que o apresentado pelos demais programas referidos. Entretanto, 

esta conclusão tem caráter preliminar e limitado, pelo próprio estágio de execução em que se 

encontra atualmente o Projeto, assim como pelo pequeno número de variáveis que foram 

analisadas no relatório de avaliação de meio-período. Trata-se, portanto, de tendências, que 

deverão ser analisadas e confirmadas quando da finalização do Projeto e por avaliações 

posteriores, após a maturação do mesmo.         
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ANEXO I 

Alocação de Recursos 
(Por  Componente) 

Componente 
Valor

US$ 000 
%

Alocado

 Desenvolvimento Comunitário 
Organização Comunitária 
Escolas Famílias Agrícolas 
Infra-estrutura Comunitária 
Ambiental 

 Subtotal 

 Desenvolvimento Produtivo 
Validação Tecnológica 
Extensão Rural 
Capacitação 
Apoio a Comercialização 

 Subtotal 

 Serviços de Financiamento Rural 
Crédito Agropecuário 
Conta Garantia 
Apoio ao Cooperativismo 

 Subtotal 

 Monitoria e Avaliação 

 Administração do Projeto 

 Não Alocado 

2,100
1,833
8,161
1,364

13,458

1,184
5,004
2,399
1,587

10,174

8,015
1,658
0,090
9,763

0,556

1,250

5,201

20,2
  3,4 
 33,3 

2,9
12,4
  5,9 
  3,9 
25,2

19,8
  4,1 
  0,2 
24,2

  1,4 

  3,1 

  12,9 

       TOTAL  GERAL 40,402  100,0 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

QUESTIONÁRIO 1 

Aplicação: CAR (Diretor, Gerente do Projeto, Chefes de UAP’s, Assistentes Sociais, 

Técnicos Agrícolas) e Instituições e Entidades Co-executoras 

Objetivo: Subsidiar a avaliação da estratégia do PG, através da identificação dos pontos 
fortes e fracos, oportunidades e ameaças ao êxito do Projeto. 

Prazo: 10 dias 

Responsável pelo preenchimento:
Cargo:
Data:

Concepção do Projeto

1) Qual o objetivo principal do Projeto? 

2) Qual a estratégia adotada para alcançar o objetivo? 

3) Qual o público-alvo beneficiário principal do Projeto? 

4) Quais os critérios usados para a seleção dos beneficiários diretos? 

5) Na sua opinião, quais os principais componentes do Projeto? 

6) Você considera que há componentes desnecessários? Quais e por que? 

7) Há componentes importantes que não foram incluídos no Projeto? Quais e por que? 

8) Você considera que o Projeto vai resolver os principais problemas de desenvolvimento 
rural da região? Por que? 

9) Quais erros foram cometidos na concepção do Projeto? Como poderiam ser evitados? 

Execução do Projeto 

10) Quando foi iniciada a execução do Projeto? 
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11) Quais foram os problemas enfrentados na fase inicial da execução do  Projeto? 

12) Como está organizado o Projeto? Se possível, anexar organograma. 

13) Como são organizadas as equipes de campo? (composição, por formação e    número de 
membros) 

14) Quais os métodos utilizados para assegurar a comunicação e a integração entre a equipe 
do Projeto e as instituições parceiras? 

15) Quais os componentes do Projeto que têm sido mais difíceis de executar e por que? 

16) Quais os componentes do Projeto que têm alcançado os melhores resultados junto aos 
beneficiários? Quais as razões deste sucesso? 

17) Indivíduos fora do grupo alvo do Projeto também são beneficiários das suas ações? Se 
afirmativo, isto havia sido previsto na concepção do Projeto? 

18) Está, efetivamente, acontecendo a integração entre os diversos componentes do Projeto? 
Como? 

19) Houve problemas interinstitucionais durante a execução dos componentes do Projeto? 
Quais? 

20) Como se integram os componentes sociais às demais ações do Projeto? 

21) Existe integração deste Projeto com outros Programas em andamento na Região? Quais e 
como se processa esta integração? 

22) O fluxo dos recursos externos para a implementação do Projeto atende ao cronograma de 
atividades programado? E os recursos de contrapartida? 

23) Os procedimentos e limites orçamentários são adequados às demandas do Projeto? 

24) Há mudanças no curso de execução orçamentária que afetam ou comprometem o 
cumprimento das metas? 

25) O que poderia ser feito para melhorar o desempenho orçamentário e financeiro do 
Projeto? 

26) Existe uma metodologia pré-definida para a elaboração dos Planos Operativos Anuais? O 
que poderia ser melhorado na elaboração destes instrumentos: 

27) Quais os outros problemas e/ou observações que você gostaria de assinalar com respeito a 
execução do Projeto? 
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Impacto do Projeto 

28) Como é organizado o sistema de monitoramento e avaliação do Projeto? 

29) Quais os dados considerados relevantes para o impacto do projeto que são 
permanentemente monitorados? Como é feito o monitoramento e com que periodicidade? 

30) Como estas informações são usadas na execução do Projeto? 

31) Existe avaliação do impacto global do projeto a nível de Região? Quais os resultados? 
(qualitativo e quantitativo) 

32) Quais melhorias poderiam ser feitas no sistema de monitoria e avaliação? 

33) Como tem sido afetada a renda das famílias? 

34) Quais têm sido os benefícios obtidos pelas pessoas fora do público-alvo? 

35) Quais as outras mudanças que aconteceram na área do Projeto em decorrência dele? 

36) Quais são os problemas principais que afetam a área do Projeto? 

37) Como o Projeto poderá contribuir para solucionar estes problemas? 

38) Como o Projeto poderia ser modificado para torná-lo mais eficiente? 
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ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO 2  

Aplicação: Prefeitos Municipais, AMVAGRA 

Objetivo: Avaliar o nível de participação dos Prefeitos Municipais no planejamento e 
implementação das ações do Projeto Pró-Gavião.  
Verificar a compatibilidade entre os objetivos e metas do Pró-Gavião com os Planos 
Municipais de Governo e com os Planos Regionais de Desenvolvimento 

Município:
Prefeito:
Data:

Concepção do Projeto

1) Qual o objetivo principal do Projeto Pró-Gavião? 

2) Os Projetos e ações do Pró-Gavião são compatibilizados com as necessidades do seu 
Município? Por que? 

3) Quais as intervenções do Pró-Gavião que o Prefeito considera mais importantes? Por que? 

4) Quais os Projetos e ações que são importantes para o desenvolvimento do Município e da 
Região e que não foram incluídos no Pró-Gavião? 

5) O Prefeito considera que o Pró-Gavião vai solucionar os principais problemas de 
desenvolvimento rural do seu Município? Por que? 

6) O Projeto tem contribuído para a Região? Como? 

7) Quais os problemas enfrentados durante a implantação do Projeto? 

8) Quais problemas vêm acontecendo durante a execução do Projeto? Como estes problemas 
poderiam ser resolvidos? 
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9) A Prefeitura participa como parceira nas ações do Pró-Gavião? Caso afirmativo, como se 
dá esta participação? Caso negativo, por que? 

10) O Prefeito conhece a atuação das Instituições Parceiras? (SEBRAE, AECOFABA, 
CPATSA, CNPMF, BNB). Como o Prefeito avalia o desempenho dessas Instituições? 

11) Houve alguma mudança na forma da população se relacionar com a Prefeitura após a 
implantação do Pró-Gavião? 

12) Foi percebida alguma mudança nos fluxos migratórios no Município nos últimos 3 anos? 

13) Fazendo um balanço dos resultados alcançados pelo Pró-Gavião, quais os pontos que o 
Prefeito considera positivos e quais os pontos negativos? 

14) Na sua opinião o que pode ser feito para melhorar o Projeto? 

15) O Prefeito gostaria que o Pró-Gavião continuasse a atuar no seu Município? 
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ANEXO V 

QUESTIONÁRIO 3 

Aplicação: Beneficiários (Líderes comunitários, produtores, mulheres, jovens) 

Objetivo: Avaliar o nível de compreensão e satisfação que os beneficiários têm acerca do 
Pró-Gavião, comparativamente com a sua participação e envolvimento nas ações do Projeto. 

Amostra: 10 entrevistados por município ( composição percentual por sexo, proporcional à 
participação dos beneficiários no Projeto). 

Responsável pelo preenchimento:
Cargo:
Data:

Nome:
Comunidade:
Cargo:
Idade:
Estado Civil:

Concepção do Projeto 

16) O que é o Pró-Gavião? 

17) Você tem conhecimento das ações do Projeto Pró-Gavião no seu Município? Quais? 

18) Este Projeto já trouxe algum benefício para você e sua família? Qual? 

19) Você participa das reuniões promovidas pelo Pró-Gavião: 
(   )  Sempre 
(   ) Nunca 
(   ) Às vezes 

20) Quando participa das reuniões – você vai: 
(   ) Só 
(   ) Você, e o cônjuge 
(   ) Toda a família 
(   )  Você e outros. Quem? 
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21) O que você considera positivo nesses encontros? 

22) Houve alguma mudança, em sua vida desde que você e sua família começaram a 
participar do Projeto? O que mudou? 

23) Você participa de algum grupo produtivo apoiado pelo Projeto? Qual? 

24) Você conhece outros Programas Sociais que atuam no seu Município? Quais? 

25) Você e sua família já receberam algum benefício desses Programas? Quais? 

26) O que você acha ruim no Pró-Gavião? 

27) O que você gostaria de sugerir para melhorar o Programa? 
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