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RESUMO

Esta monografia tem como foco a atuação das entidades executoras do Programa de Formação e
Mobilização para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas (P1MC), sendo o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Cáritas Diocesana, nos Municípios de Virgem da Lapa e
Araçuaí respectivamente. Este programa, uma iniciativa da sociedade civil organizada e governo
federal, propõe a construção de cisternas de placas para coleta de água de chuva como forma de
viabilizar o acesso à água para população rural do semi-árido brasileiro. O objetivo desta
pesquisa é avaliar a prática participativa empregada por este programa como forma de fomentar a
participação da população no projeto de mobilização social para a construção da convivência com
o semi-árido. Para tanto, foram realizadas entrevistas com representantes da Cáritas e do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com famílias rurais para investigar o envolvimento da
população e de organizações locais na sua execução.
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INTRODUÇÃO

O Semi-árido brasileiro é um dos maiores do planeta em extensão geográfica e em população,
com um território de aproximadamente 868 mil km2 (FIGURA1), abrangendo o norte dos
estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e uma parte do sudeste do Maranhão. Segundo dados
do IBGE, sua população é composta por mais de 18 milhões de pessoas (POLETTO, 2001).
Em termos gerais o Semi-Árido Brasileiro é caracterizado como uma

província fitogeográfica das caatingas, onde dominam temperaturas médias anuais muito
elevadas e constantes. Os atributos que dão similitude às regiões semi-áridas são sempre
de origem climática, hídrica e fitogeográfica: baixos níveis de umidade, escassez de
chuvas anuais, irregularidades no ritmo das precipitações ao longo dos anos;
prolongados períodos de carência hídrica; solos problemáticos tanto do ponto de vista
físico quanto geoquímico (solos parcialmente salinos, solos carbonáticos) e ausência de
rios perenes, sobretudo no que se refere às drenagens autóctones. (AB’SABER, 1999, p.
07)

Contudo, o semi-árido brasileiro é um dos mais úmidos do planeta, o que favorece o emprego de
técnicas de captação de água de chuva. Em razão do desconhecimento do poder público e de
determinadas organizações quanto às suas especificidades e características geográficas do semiárido, seu ecossistema é freqüentemente desvalorizado pelas políticas voltadas para a promoção
da região. Parte deste ecossistema é realmente árida, desertificada e se insere no Polígono das
Secas1, outras apresentam ilhas de umidade, dispondo de água em seu interior, como as serras
úmidas, os baixios e as vazantes. Em virtude desse desconhecimento e de não apresentar a mesma
exuberância das florestas úmidas e de estar associado à imagem de pobreza e estagnação, esta

1

O Polígono das secas, criado pela lei nº 175, de 7 de janeiro de 1936, compreende a área do Nordeste brasileiro
sujeita à repetidas crises de prolongamento das estiagens e, conseqüentemente, objeto de especiais providências do
setor público. Constitui-se o Polígono das Secas de diferentes zonas geográficas, com distintos índices de aridez. Em
algumas delas o balanço hídrico é acentuadamente negativo, onde somente se desenvolve a caatinga hiperxerófila
sobre solos delgados. Em outras, verifica-se balanço hídrico ligeiramente negativo, desenvolvendo-se a caatinga
hipoxerófila. Existem também áreas no Polígono, de balanço hídrico positivo e presença de solos bem
desenvolvidos. Contudo, na área delimitada pela poligonal, ocorrem, periodicamente, secas anômalas que se
traduzem na maioria das vezes em grandes calamidades, ocasionando sérios danos à agropecuária nordestina e
graves problemas sociais. (Disponível em: http://www.codevasf.gov.br/menu/os_vales/estados)
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FIGURA 1 - MAPA de distribuição espacial das secas no Nordeste

Fonte: AB’SABER, Aziz Nacib. Sertões e sertanejos: um geografia humana.
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porção do território nacional esteve à mercê de políticas que passaram a integrá-lo a era da
modernização conservadora, colocando em risco toda aquela paisagem através da introdução da
monocultura de eucalipto e café e do incentivo à derrubada da caatinga e cerrado para a expansão
da pecuária extensiva.
Em Minas Gerais, o semi-árido se estende pelo Norte e Nordeste do Estado e é caracterizado pela
distribuição irregular de chuvas durante o ano e não pelo volume total, assim como pelas altas
taxas de evaporação, resultando em déficit hídrico (FIGURA 2).

FIGURA 2 – Mapa de deficiências hídricas anuais do Estado de Minas Gerais

As políticas governamentais que contribuíram para agravar o quadro de crise que se instalou no
Vale do Jequitinhonha demonstram a importância de se repensar o modelo de desenvolvimento
proposto pelo governo para esta região. Na tentativa de reduzir as disparidades impostas por esse
tipo predatório de desenvolvimento, tornou-se necessário construir um outro modelo, alternativo,
no qual se incorporem noções de solidariedade, justiça social, igualdade, auto-suficiência,
conservação e manejo racional do meio ambiente.
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Neste contexto, surgem organizações da sociedade civil no semi-árido brasileiro que, utilizando
um novo paradigma de desenvolvimento protagonizado pela sustentabilidade,

prepararam a

transição para uma nova forma de conduzir as políticas públicas, mediante um processo
democrático, transparente e participativo, de análise de problemas, escolha de rumos de ação,
legitimação de políticas advindas de “baixo para cima”, construção de parcerias e
compartilhamento de responsabilidades na tomada de decisões.
De acordo com levantamento realizado por Gnadlinger (2000), o primeiro planejamento
sustentável para a região, foi elaborado pela EMBRAPA CPATSA em associação com pequenos
agricultores, em 1985, com o Plano “Desenvolvimento rural: como irrigar 500.000 hectares”.
Este plano propunha soluções para a agricultura de sequeiro e representava uma alternativa para a
Transposição do Rio São Francisco. Em 1990, o IRPAA (Instituto Regional de Pequena
Agricultura Apropriada), uma organização não governamental com sede em Juazeiro, Bahia,
iniciou o manejo de águas pluviais em comunidades assistidas pela instituição e através do
conhecimento empírico dessas comunidades, este instituto passou a resgatar os sistemas de
manejo de água comunitários, aperfeiçoando-os. Ainda na mesma área de atuação, surge entre
2001 e 2002 um dos programas mais ambiciosos de convivência com o semi-árido, o “Programa
de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-árido: Um Milhão de
Cisternas Rurais – P1MC”. Este programa, é uma iniciativa da sociedade civil organizada em
parceria com o Governo Federal e tem como proposta a construção de 1000.000 (um milhão) de
cisternas para captação de água de chuva e abastecimento humano. Além de proporcionar às
populações rurais o acesso à água este programa pretende romper com a “indústria da seca”, que
através da manipulação da sede da população com a entrega de “carros pipas”, a abertura de
frentes emergenciais de trabalho e a doação de cestas básicas, cria uma relação de dependência e
submissão entre sertanejos e poder público, principalmente em anos eleitorais.
A seca, mais do que um fenômeno climático, é uma construção política e social, por isso

“... ao refletir o problema da água no semi-árido, é importante avançar em duas frentes:
as possíveis soluções tecnológicas que indicam procedimentos para conservar e
disponibilizar para o uso da população o limitado manancial da região, com a
racionalização dos usos domésticos, industriais e na agricultura; e as soluções sociais
centradas principalmente em métodos e práticas culturais de gestão e conservação
participativas das fontes de água. Dessa forma a reflexão sobre recursos hídricos e sua
disponibilidade de acesso diz respeito também às diversas percepções, concepções,
formas de uso, apropriação e gestão das águas.” (GALIZONI e RIBEIRO, 2004, p. 03)
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Além disso, cabe ressaltar que a seca atinge de forma desigual os diferentes segmentos da
sociedade, somando-se ao fato de que o domínio sobre a água está diretamente relacionado à
construção de poder destes mesmos segmentos sobre os outros, geralmente mais vulneráveis aos
efeitos perversos da escassez. Assim o P1MC busca promover a redução das mediações
existentes no Semi-árido, especialmente entre comunidades rurais e água e segundo seus
formuladores as cisternas representam o primeiro passo para a emancipação do sertanejo diante
da água, em direção à emancipação política (MALVEZZI, 2001).
O abandono daquela velha idéia de combate à seca, na qual o semi-árido deve ser domado à
força, tem promovido uma mudança no padrão de desenvolvimento, representando um esquema
de transição; uma oportunidade aberta à sociedade local para criar condições, encontrar
soluções e examinar novas estratégias de desenvolvimento. Entre as condições a serem
preparadas está o desafio de construir um modelo de gestão associado à tomada conjunta de
decisões. Esse novo paradigma está voltado para os problemas locais prementes e tem o objetivo
de combater a pobreza e preparar a construção de uma sociedade sustentável.
Essa aparente passagem de políticas públicas, marcadas pelas tentativas fracassadas de luta
contra a seca à emergência de concepções dessa “seca” como uma construção social e política,
balizadas pela pratica clientelista e conservadora entre Estado e sociedade, será um dos alvos
desta pesquisa. Essa imagem estigmatizada do semi-árido atualmente é desafiada por uma lógica
democratizante e participativa, que privilegia a gestão compartilhada e descentralizada dos
recursos hídricos, a partir de noções como capital social, participação, empoderamento, etc; com
vistas ao desenvolvimento local. É neste sentido que esse novo paradigma de convivência com
semi-árido, materializado no “Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência
com o Semi-árido: Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC”, será estudado.
Este programa é o exemplo de uma série de projetos implementados e desenvolvidos no Vale do
Jequitinhonha sob o lema da necessidade de se “conviver com o semi-árido” tendo como
finalidade a promoção de territórios locais e a garantia de novos eixos de desenvolvimento sócioeconômico, tais como o “Programa Convivência com o Semi-árido” (implementado pela Cáritas
Brasileira em parceria com entidades nacionais e internacionais). Outros projetos, como o
“Programa de Desenvolvimento Humano Sustentável – PDHS” desenvolvido pelo Fundo Cristão
para Crianças, além da construção de cisternas rurais para abastecimento humano e de pequenos
açudes e barragens para o incremento da produção agrícola da região, dão ênfase às condições de
saneamento e moradia na região. Esses programas desenvolvidos por organizações da sociedade
13

civil tentam responder às novas concepções de política pública e de programas de
desenvolvimento envolvendo, muitas vezes, o próprio Governo, Municípios, agências de
financiamento internacional, atores locais e empresas privadas. Porém, algumas questões devem
ser formuladas: em que medida a retórica corresponde à prática política? Em que medida a
participação política dos cidadãos é estimulada de forma genuína e autêntica?
O presente projeto parte, portanto, do reconhecimento da complexidade do processo de
formulação, implementação e avaliação de políticas e projetos de desenvolvimento territorial e
local e busca, à luz das teorias existentes sobre o tema e das práticas resultantes do conhecimento
da área-objeto de estudo, elucidar algumas questões. Para os fins deste projeto, buscou-se refletir
os conceitos de desenvolvimento local, capital social e participação, na medida em que estes vêm
se tornando conceitos “comuns” na linguagem da maior parte dos programas de
desenvolvimento, promoção social e erradicação da pobreza.
O capital social, concebido como um agregado de recursos inscritos nos modos de organização
da vida social de uma população, é tido como um bem coletivo que garante o respeito de normas
de confiança mútua e de comportamento social em vigor. Para uma leitura mais acurada do
capital social foi necessário compreender seus diferentes níveis, que englobam associações
horizontais entre pessoas, redes horizontais e verticais entre pessoas e organizações, bem como
seu comportamento interno e o ambiente social e político, que constituem a estrutura social
(MILANI, 2004).
Antes, porém, é indispensável definir este conceito: “social” refere-se à associação, e “capital”
nos remete à idéia de bens, recurso, algo que pertence a alguém ou a um grupo. Ou seja, o capital
social é a capacidade de associar-se, é composto por elementos muitas vezes intangíveis, voláteis,
insólitos como a reciprocidade, a confiança e a cooperação pertencente a uma coletividade ou a
uma comunidade, sendo compartilhado e não concernente a indivíduos (DURSTON, 2002 e
MILANI, 2004).
Conforme Milani (2004, p. 28):

O capital social não se gasta com o uso; ao contrário, o uso do capital social o faz
crescer. Nesse sentido, a noção de capital social indica que os recursos são
compartilhados no nível de um grupo e sociedade, além dos níveis do indivíduo e da
família. Isso não implica que todos aqueles compartilhando determinado recurso de
capital social se relacionem enquanto amigos; significa, no entanto, que o capital social
existe e cresce a partir de relações de confiança e cooperação e não de relações baseadas
no antagonismo. Capital social é capital porque, para utilizar a linguagem dos
economistas, ele se acumula, ele pode produzir benefícios, ele tem estoques e uma série
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de valores. O capital social refere-se a recursos que são acumulados e que podem ser
utilizados e mantidos para uso futuro. Não se trata, porém, de um bem ou serviço de
troca. Pode (e deve) ser um elemento estratégico fundamental para avaliar a
sustentabilidade de projetos e políticas.

A partir daí, é possível observar que os estudos sobre capital social tentam reunir categorias de
análise oriundas da economia e de outras ciências sociais (sobretudo a ciência política, a
sociologia e a antropologia): estoque, recursos, cumulatividade, redes sociais, confiança mútua,
convivência, compromisso cívico, entre outras. Para Putnam et al (1993), o êxito do
desenvolvimento capitalista e a consolidação da democracia têm como fonte principal as normas
e redes de troca recíprocas e solidárias. Estas redes de troca, se baseiam, por sua vez, na
confiança que surge de fatores como os laços de parentesco e de vizinhança, a amizade e o
sentimento de pertencimento a determinado grupo étnico. Assim, o capital social é o resultado de
elementos que integram a organização social, como as redes, as normas e a confiança, facilitando
a ação e a cooperação para benefício mútuo. Por exemplo, este autor salienta que, comunidades
ou sociedades que possuem grandes estoques de capital social, incitam a prática geral da
reciprocidade e facilitam o surgimento da confiança mútua. Porém, para que esse processo
ocorra, dependerá fortemente da trajetória histórica de cada comunidade e/ ou sociedade, já que
segundo Putnam et al, a existência/ausência de uma tradição de capital social determina de
maneira importante se um grupo aproveitará ou não as oportunidades de desenvolvimento. No
entanto para Coleman (1990), este capital é um atributo da estrutura em que a pessoa está inserida
e gerador de bens públicos. O Capital social, então, beneficiaria a todos e não primeiramente às
pessoas, logo se diferenciaria de concepções que tratam o capital social como propriedade
privada, individual, divisível e alienável. (DURSTON, 2002 & MILANI, 2004).
Logo, ao trabalharmos com o conceito de capital social, é preciso ter em mente que este é um
conceito complexo, cuja tensão entre capital e social é obviamente dialética.
Em primeiro lugar, serão expostas e analisadas as experiências, tanto de modernização
conservadora quanto de desenvolvimento local no Médio Jequitinhonha, especialmente nos
Municípios de Araçuaí e Virgem da Lapa, Minas Gerais. Buscar-se-á, neste estudo de caso,
significados (práticas e expressões) do capital social no projeto de desenvolvimento local
proposto pelo P1MC, que nos permitam explicar, de modo contextualizado e empiricamente
analisado, relações possíveis entre tais significados e o projeto de transformação social (em seu
15

discurso e em seus resultados). Em segundo lugar, a partir de uma revisão preliminar de alguns
estudiosos do capital social, tentar-se-á lançar as primeiras questões acerca da importância deste
conceito para a compreensão das estruturas de poder local e para analisar o desenvolvimento
local em sua complexidade.
A conjuntura de que o potencial analítico do conceito “capital social”, utilizado pelo P1MC,
tem o mutirão como base principal de sustentação, será avaliada por este trabalho. Porquanto, por
meio da definição de capital social, busca-se compreender e analisar o desenvolvimento local e,
ao mesmo tempo, valorar e avaliar realidade social (por intermédio, por exemplo, da avaliação
das metodologias desse projeto, de um novo indicador para medir o desenvolvimento local, de
políticas públicas ou de intervenções sociais pela sociedade civil de reforço do capital social).

Objetivos e Métodos

Esta monografia almejou explicitar as discussões acerca das formas de participação estimuladas e
valorizadas pelas entidades congregadas no P1MC e sua repercussão no processo de
transformação social, na tentativa de contribuir para o avanço das reflexões propostas pelo
programa.
Para tanto, este trabalho teve como objetivo principal a análise das práticas participativas
empregadas pelo “Programa Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC” na promoção e
capacitação das populações rurais para a construção de cisternas para captação e armazenamento
de água de chuva e o gerenciamento dos recursos hídricos. A partir dos dados e experiências
empíricas foram analisadas as propostas teóricas para a estimulação do capital social adotadas
pelas entidades envolvidas, neste caso o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Virgem da Lapa e
a Cáritas Diocesana de Araçuaí, ambas localizadas no Médio Jequitinhonha (FIGURAS 3), na
tentativa de delimitar seus potenciais e limites. Além disso, foi avaliada também a aplicabilidade
do Fundo Rotativo Solidário2 enquanto catalisador da organização social e da mobilização
idealizada pelo P1MC, bem como subsídio para a reflexão do conceito de capital social, que se
encontra na fronteira entre o econômico, o cultural, o social e o político e enquanto uma das
dimensões do desenvolvimento local.
2

O Fundo Rotativo Solidário é uma aplicação de uma quantia de recursos financeiros suficiente para dar início à
primeira etapa de construção de cisternas. Os comunitários resgatam o os custos das cisternas através de módicas
prestações mensais e a medida que os recursos financeiros aplicados inicialmente retornam ao fundo criado, essas
comunidades destinam esses recursos em benefícios a própria comunidade, através da construção de novas cisternas
ou da construção de tendas de farinha, implantação de projetos de caprinocultura, irrigação, etc.
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FIGURA 3 – Mapa da localização da bacia do Médio Jequitinhonha em Minas Gerais
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A estigmatização do semi-árido como o lócus de exclusão e miséria atualmente é desafiada por
uma lógica democratizante e participativa, que privilegia a gestão compartilhada e
descentralizada dos recursos hídricos, a partir da noção de capital social inserido no conjunto
mais amplo do desenvolvimento local. Com o objetivo de analisar o “Programa Um Milhão de
Cisternas Rurais”, que tem como filosofia este novo paradigma, foram adotados os métodos
qualitativos de pesquisa, que permitiram elucidar fatos relativos ao desenvolvimento local e
propor soluções aplicadas a campos específicos (educação, capacitação, políticas públicas). Para
a apreensão de suas diferentes perspectivas foram realizadas quatro entrevistas semi-estruturadas
com representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Cáritas Diocesana e moradores
de comunidades rurais dos municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí, respectivamente e de
acordo com a localização no mapa abaixo:
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FIGURA 4 – Mapa da localização dos Municípios de Araçuaí e Virgem da Lapa no Médio
Jequitinhonha – Minas Gerais
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Para a realização das entrevistas com as entidades foi utilizado um roteiro, que tratava desde a
origem destas entidades à fatos relacionados à participação da população no P1MC, conforme
Anexo 1. As entrevistas foram realizadas com base no método da história oral (THOMPSON,
1998), que permite a coleta de dados através do depoimento oral, permitindo posteriormente a
análise qualitativa dos discursos gravados. Essas entrevistas tiveram como objetivo principal
prospectar os diferentes significados/ concepções atribuídas às cisternas tanto pelas entidades
como pela

população rural, principais sujeitos envolvidos no P1MC. Tais concepções são

construções culturais , elaboradas a partir de visões mundo, crenças, valores e formas de
engajamento com o meio, relativos à inserção social dos sujeitos.
Para a realização destas entrevistas foram realizadas três viagens a campo, totalizando 15 dias de
coleta de informações, entre os meses de Janeiro e Maio de 2006.
Além das entrevistas, foram usadas como fonte para esta pesquisa materiais gráficos (Cartazes,
folder, cartilhas, artigos, livros, etc) produzidos e publicados no âmbito da Cáritas e do P1MC,
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sendo submetidos a análises diversas. Também foi feita uma revisão bibliográfica acerca do tema
e dos conceitos-chave desta monografia, tais como desenvolvimento local, capital social,
participação e comunidade.

Tudo isso pode ser resumido nas seguintes etapas e estratégias:

1. Revisão da literatura;
2. Coleta e análise de dados referentes ao Programa de Formação e Mobilização Social para a
Convivência com o Semi-árido: Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC, bem como as
demais palavras-chave da presente pesquisa (capital social, participação, desenvolvimento
local e comunidade);
3. Identificação dos atores-chave, elaboração de questionário e realização de entrevistas com
vistas a produzir uma base de dados qualitativa para a pesquisa;
4. Realização de entrevistas com as entidades e as comunidades rurais, com o objetivo de
elucidar as questões referentes à participação das famílias e avaliar se a proposta de capital
social presente no programa condiz com a realidade local;
5. Avaliação de dois casos exemplares3, a partir das diferenças no que tange a constituição e ao
caráter das duas entidades executoras do P1MC em âmbito local, neste caso:
-

A Cáritas Diocesana, vinculada à Igreja Católica, no Município de Araçuaí; e

-

O Sindicato dos Trabalhadores rurais no Município de Virgem da Lapa.

6. Avaliação da sustentabilidade do P1MC e da abrangência do conceito de capital social sobre
o desenvolvimento local através do Fundo Rotativo Solidário, que se insere na proposta desta
pesquisa como um indicador qualitativo.

Feito isso, foi possível estruturar essa monografia em três capítulos. No primeiro capítulo tem-se
uma breve histórico das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado no Vale do Jequitinhonha,
em especial no Médio Jequitinhonha, e suas conseqüências para a população desta região, bem
como a emergência de um novo paradigma. No segundo capítulo é desenvolvida uma discussão
teórica acerca dos conceitos-chave para a compreensão do universo desta monografia, como
3

A escolha dessas duas entidades como objeto de estudo se deve a diferenças identificadas nas metodologias
adotadas por estas entidades, em trabalhos de campo anteriores. Com isso, tentar-se-á compreender as distinções no
que se refere ao nível de participação das comunidades rurais atendidas por estas entidades, e se houve um
incremento e/ou criação de capital social nas comunidades rurais, a partir das metodologias participativas
empregadas em cada uma.
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desenvolvimento local, capital social e participação. O terceiro capítulo é o estudo de caso,
propriamente dito. Nele são problematizados os conceitos de participação e capital social.
Através da análise do processo de mobilização e capacitação das famílias, tendo em vista as
experiências empíricas, procura-se discutir os potenciais e limites da prática participativa adotada
pelo P1MC e seu papel no fortalecimento do capital social.
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CAPÍTULO I

DA MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA À CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO

Conhecido como “o vale da miséria e estagnação”, o Vale do Jequitinhonha tem sido alvo de
políticas públicas de caráter desenvolvimentista, que privilegiam os grandes projetos em
detrimento dos pequenos agricultores. Com a justificativa de reverter o quadro de aparente
pobreza e depressão, o Estado adotou três frentes de modernização, a saber: a expansão da
pecuária extensiva, a implantação da monocultura de eucaliptos e a cafeicultura (RIBEIRO,
1993). Contudo, o que se tem observado é um processo de modernização conservadora, que
segundo Silva (1981, p.40),

“.... privilegia apenas culturas e regiões, assim como alguns tipos específicos de
unidades produtivas (médias grandes propriedades). Nunca uma transformação
dinâmica, auto-sustentada; pelo contrário, uma modernização induzida através de
pesados custos sociais e que só vinga pelo amparo do Estado.”

A partir do fim da década de 50, pode-se notar a presença do Estado no Vale do Jequitinhonha
como dinamizador da sua economia (basicamente agropecuária). Como primeira medida tomada
para romper o isolamento geo-econômico do Vale tem-se a abertura da MG-2, fazendo a ligação
entre Belo Horizonte e Salto da Divisa, passando por Diamantina e Araçuaí. Outras rodovias
foram sendo concluídas ao longo dos anos, e ainda que não fizessem ligações diretas com a
região, a exemplo da BR 262, elas constituíram melhorias nas comunicações e nos intercâmbios
inter-regionais (TUBALDINI, 2000).
Essa intervenção estatal na região se tornou mais expressiva em meados da década de 60 com a
criação da CODEVALE, que teve como objetivo a elaboração e a execução do plano de
desenvolvimento para o Jequitinhonha. A partir de 1974, a CODEVALE passa a integrar uma
linha de planejamento nacional, sob a influência do PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) e
do I PMDES (Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social) fazendo parte,
posteriormente, do II PMDES. Além das três frentes já mencionadas, seriam interligadas,
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também, atividades de industrialização, estruturação da rede urbana e integração da região pela
ampliação da rede viária (RIBEIRO, 1993).
Com a política de incentivos fiscais e a oferta de crédito subsidiado concedidos pelo Estado,
houve uma tentativa de modernização da pecuária na região, atividade que ao lado da mineração
e da agricultura constituía uma das mais importantes da região, bem como a introdução do
reflorestamento e da cafeicultura, a fim de abastecer os grandes centros e melhorar o desempenho
da economia em âmbito regional.
Atendendo aos objetivos do governo militar, na década de 1970, de incentivar o crescimento da
produção siderúrgica e de papel e celulose em Minas Gerais, foi implantada a monocultura de
eucalipto na região. Dado o baixo custo da mão-de-obra e da terra, a melhoria da infra-estrutura
básica e a proximidade, a região passou a ser uma das principais fornecedoras de madeira para
siderúrgicas do Vale do Aço Também, com o apoio do Estado, foi possível implantar na região
uma moderna cafeicultura, que da mesma forma se beneficiou dos baixos preços da terra e da
mão-de-obra local (LASCHEFSKI, 2005 e RIBEIRO, 2005).
A questão das plantações de eucalipto na região foi amplamente discutida por RIBEIRO (1993;
2005), LASCHEFSKI (2005) e SILVA (2005), etc. Embora as conseqüências ambientais e
sociais tenham sido amplamente pesquisadas, há

evidências de que o pensamento

desenvolvimentista ainda esteja penetrando as atuais políticas ambientais, que promovem
plantações de eucalipto no âmbito do mercado de carbono4. Em Minas Gerais observa-se nesse
contexto a retomada da expansão dos plantios de eucalipto, contradizendo propostas para o
desenvolvimento sustentável de ONGs e movimentos sociais, que apóiam

os pequenos

produtores na região, como a CAA e a CAV e a ASA, no âmbito do P1MC. As contradições de
tais processos políticos amplamente discutidas em LASCHEFSKI (2005, p. 247) causam bastante
polêmicas, na medida em que “... os pequenos produtores rurais, apoiados por movimentos
sociais, se sentem ameaçados por um sistema urbano-industrial, cujos impactos no espaço
ambiental e social estão prejudicando a sua reprodução social.”
Essa “monoculturização” ambiental e social do espaço (LASCHEFSKI, 2005), a fim de integrar o
Vale do Jequitinhonha à lógica desenvolvimentista em escala regional e nacional, resultaram em

4

O Mercado de Carbono criado no âmbito do Protocolo de Quioto, em vigor desde fevereiro de 2005, e um de seus
instrumentos específicos nesse contexto o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, abre a possibilidade para
os países industrializados investirem em projetos de reflorestamento nos países em desenvolvimento, contribuindo,
assim, para a redução de CO2 na atmosfera. (LASCHEFSKI, 2006)
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expropriação e exploração do campesinato, na medida em que alteraram aspectos importantes da
economia camponesa da região, produzindo então efeitos socioambientais insustentáveis.
Em primeiro lugar, limitou-se a possibilidade do camponês auferir renda através da
comercialização da sua produção, já que os preços desses produtos deixaram de ser regulados por
fatores naturais ou pelo comércio local para serem regidos pela lógica de mercado capitalista,
cuja complexidade, muitas vezes, é desconhecida pelos camponeses e comerciantes locais. Em
segundo lugar, o camponês foi submetido a uma nova lógica de consumo, para a qual sua renda
não é o suficiente. Isso, o condiciona ao trabalho assalariado, colaborando para o aumento da
migração sazonal.
Na medida em que estes fatores exercem uma pressão cada vez maior sobre o meio de (re)
produção do camponês, a terra, observa-se a alteração da estrutura agrária da região, com
expropriação e aumento da concentração fundiária, que passou a registrar um aumento
significativo das propriedades com mais de 100 ha, segundo levantamento realizado por Ribeiro
(2005).
No caso dos projetos de reflorestamento, as áreas destinadas à plantação de eucalipto são
concedidas à iniciativa privada pelo Estado como terras devolutas. Por estarem localizadas nas
regiões de chapadas, onde os solos são mais pobres e há baixa declividade (característica que
viabiliza a mecanização), o Estado confere a elas baixo valor e importância. Entretanto, essas
áreas fazem parte da estratégia de (re) produção dos camponeses, na medida em que são
utilizadas de forma coletiva para criação de gado, a retirada de lenha e o extrativismo. Outra
conseqüência desta atividade é o assalariamento dos lavradores locais, que destinavam parte de
seu tempo entre o trabalho nas empresas e o trabalho na sua própria terra. Além disso, houve um
hipertrofia das cidades da região em virtude da implantação destes empreendimentos, já que
muitos camponeses seduzidos pela possibilidade de conseguir trabalho nas empresas de
reflorestamento, abandonavam suas terras rumo às cidades, na esperança de melhores ganhos
com o trabalho assalariado (Idem, 2005).
A redução das estratégias de (re) produção dos camponeses, através da perda das áreas de
chapadas para a monocultura do eucalipto e das roças nas terras das fazendas, que se voltaram
para a cultura do café ou para a criação de gado, resultaram na dependência dos lavradores locais
em relação ao assalariamento, pela extinção das alternativas de subsistência.
Entregue “às traças” e alvo de desmandos e interesses políticos de “coronéis” da região, a
CODEVALE foi se esvaziando a ponto de ser substituída, na década de 80, pela GEVALE
(Grupo de Executivo de Coordenação de Ações dos Órgãos e Entidades dos Governos Estadual e
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Federal no Vale do Jequitinhonha), que consolidou o Programa Novo Jequitinhonha. Adotando
como estratégia principal o combate à escassez e necessidade de água, este programa optou pelo
incentivo à construção de barragens para irrigação, produção de energia e perenização dos rios da
região, na tentativa de criar condições de atratividade a investimentos privados. Apontada como
uma das grandes causas do atraso e o subdesenvolvimento desta região, a seca , desde o Império,
deveria ser combatida com a construção de grandes obras para armazenamento de água.
Mais uma vez, o Estado repetiu um erro histórico ao retratar a escassez de água em regiões semiáridas de forma centralizada e fragmentada, atendendo a interesses pontuais, particulares ou
setoriais.
Em parceria com a CEMIG, que planejava desde de 1960 a implantação de projetos hidrelétricos
no rio Jequitinhonha e Araçuaí, num total de 16 empreendimentos, o Governo Nilton Cardoso,
através do Projeto Novo Jequitinhonha, “fez incluir no estatuto da CEMIG, a perenização de rios
entre suas responsabilidades, pois a empresa até então só construía barragens para geração de
energia” (RIBEIRO,1993, p.119). Essas medidas suscitaram inúmeras críticas ao Governo, pois
atribuía à empresa um desvio de função para atender às necessidades eleitoreiras e salvacionistas
do Estado. A partir de então, a CEMIG efetuou estudos na região e elaborou os “Planos da
CEMIG para a área da GEVALE”. A principal linha de ação destes planos era a construção de
barragens na bacia do Jequitinhonha e Araçuaí e obras de perenização nos seus afluentes e subafluentes. Dentre os planos incluía-se a construção da Usina de Irapé, que apesar dos 15 anos de
resistência por parte da população local, conseguiu junto ao COPAM – Conselho de Política
Ambiental do Estado de Minas Gerais – a última das três licenças, a licença de operação. Este é
um caso emblemático, em que as comunidades locais em um embate assimétrico com os
interesses do Estado e de grandes grupos privados, impregnados de um discurso messiânico,
impondo

às

comunidades

locais

o

deslocamento

compulsório,

num

processo

de

desterritorialização/reterritorialização, à expensa da invisibilidade social e da marginalização
econômica (ZHOURI & OLIVEIRA, 2005).
Em relação às obras de perenização de rios, estavam previstas pelo Programa Novo
Jequitinhonha a construção de cinco barragens: Salinas, Caraíba, Calhauzinho, Bananal e
Samambaia. No caso da barragem do Calhauzinho construída pela CEMIG em 1989 e localizada
entre os Municípios de Novo Cruzeiro e Araçuaí, há denúncias de irregularidades, desde a
ausência de estudos técnicos compatíveis com a obra, irregularidades no processo de licitação,
que deram origem à CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito - até indícios de desvio de verbas.
Além das irregularidades quanto ao processo licitatório, a CPI verificou, segundo Ribeiro (1993),
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completo desrespeito à legislação ambiental, grande prejuízo aos atingidos pela construção desta
barragem, o pagamento de indenizações irrisórias, a falta de projetos de irrigação, que constituiu
dos principais argumentos motivadores da obra. Com a finalização da obra, não se encerraram os
problemas, pelo contrário, estes se agravaram ,principalmente para a população à jusante do
barramento, que deveriam ser os maiores beneficiados pelo empreendimento.Com o objetivo de
aumentar a produtividade agrícola da região, através da implantação de projetos de irrigação e
evitar o êxodo rural na região, o Calhauzinho atingiu cerca de 80 famílias, em sua maioria
pequenos agricultores familiares, que utilizavam as terras dos tabuleiros para sua subsistência.
Com a inundação destas áreas, segundo depoimentos recolhidos por Ribeiro (1993), houve uma
redução drástica da produção e da renda destas famílias, que passaram a residir nas partes mais
altas de suas propriedades, caracterizadas por terrenos declivosos com baixa umidade,
inapropriadas para a irrigação, configurando uma contradição em relação aos objetivos do
Programa. O resultado deste empreendimento foi uma total desestabilização dos processos
produtivos daquelas famílias, que tiveram sua produção reduzida drasticamente. E para piorar a
situação, essas famílias sequer podem fazer uso desta água para o consumo humano dada a sua
baixa qualidade.
O quadro que se delineia, é que esses grupos encontram-se mais vulneráveis ao período de seca
prolongada.
Neste embate desigual entre populações rurais do Vale do Jequitinhonha e as ações
homogeneizadoras do Estado e da iniciativa privada é possível assinalar duas visões
incompatíveis sobre o território. Para o primeiro, este é concebido como “patrimônio” (ZHOURI
& OLIVEIRA, op.cit), ou seja, um sistema de uso coletivo e familiar da terra conhecido como
“terra do bolo” (GALIZONI, 2000), em que o conceito de propriedade, como o concebemos, não
se aplica, já que a terra é indivisa e utilizada por todos no seio familiar. Já para o segundo, a terra
é sinônimo de mercadoria, sujeita à compra e venda mercantil, passível de ser produzido em
sintonia com a lógica desenvolvimentista, sem qualquer vínculo com o lugar, assumindo uma
pluralidade de significados que se adequam ao interesse do capital, conforme destacou Zhouri e
Oliveira:

A natureza uma vez submetida aos desígnios do capital, transformou-se em “recurso”. O
valor econômico tornou-se assim a única forma legítima de sua representação. A noção
de recurso, por sua vez, equivale à valorização e recodificação da natureza como capital,
em detrimento de diversos significados que grupos sociais distintos a ela atribuem. Do
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mesmo modo, transações e compensações não compreendem reinvidicações relativas aos
direitos e diferenças de autonomia (ZHOURI e OLIVEIRA 2005, p.62).

A gravidade dessa crise que se instalou no Vale do Jequitinhonha tem mostrado a importância de
se repensar o modelo de desenvolvimento proposto pelo governo para esta região. Tornou-se
necessário construir um modelo alternativo de desenvolvimento no qual se incorporem noções de
solidariedade, justiça social, igualdade, auto-suficiência (self-reliance), conservação e manejo
racional do meio ambiente. A mudança desse padrão desenvolvimentista não é uma obrigação
apenas dos governos e poderes públicos. Essa mudança passa pelo compromisso e esforço
coletivo, representando uma responsabilidade social. Para combater este tipo predatório de
desenvolvimento surgem organizações da sociedade civil no semi-árido brasileiro que, utilizando
um novo paradigma de desenvolvimento alicerçado na sustentabilidade, prepararam a transição
para uma nova forma de conduzir as políticas públicas, mediante um processo democrático,
transparente e participativo, de análise de problemas, escolha de rumos de ação, legitimação de
políticas advindas de “baixo para cima”, controle da gestão, construção de parcerias e
compartilhamento de responsabilidades na tomada de decisões.
Com isso surgem propostas de convivência com o semi-árido, na qual o sertanejo aprende a lidar
com as características inerentes ao ecossistema semi-árido, estabelecendo uma relação de
sustentabilidade e equilíbrio. O abandono daquela velha idéia de combate à seca, na qual o semiárido deve ser domado à força tem promovido uma mudança no padrão de desenvolvimento,
representando um esquema de transição; uma oportunidade aberta à sociedade local para criar
condições, encontrar soluções e examinar novas estratégias de desenvolvimento. Entre as
condições a serem preparadas está o desafio de construir um modelo de gestão associado para a
tomada conjunta de decisões. Esse novo paradigma está voltado para os problemas locais
prementes e tem o objetivo de combater a pobreza e preparar a construção de uma sociedade
sustentável.
Entidades como a CÁRITAS, o CAV (Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica), o Fundo
Cristão para Crianças, a Visão Mundial, entre outras, buscam criar as condições para superar as
vulnerabilidades decorrentes deste modelo inadequado, através da implantação de instâncias de
encontro e diálogo dos diferentes atores sociais e da influencia na formulação e implementação de
políticas públicas que condigam com as demandas de uma maioria pobre e diferenciada, através
da auto-organização e da participação. Isso significa, além do aprendizado de novas práticas
políticas, reformas na dimensão institucional, estímulos à descentralização e promoção de
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mudança significativas no processo atual de tomada de decisões, por meio do estabelecimento
de uma gestão pública mais representativa e mais participativa. Outro significado, é o estimulo a
organização das comunidades, na busca do afloramento de suas energias políticas.
Os programas para a convivência com o semi-árido podem expressar uma saída da cultura de
assistência, do clientelismo e da troca de favores que caracterizam o exercício de uma cidadania
passiva e do despoderamento (JARA, 1998). Um dos primeiros programas a atuar no Vale do
Jequitinhonha foi o “Programa de Convivência com o Semi-árido” (PCSA) da Cáritas Brasileira.
Este programa teve início em 1999, com uma grande campanha de arrecadação de recursos em
todo o Brasil, tendo como objetivo ajudar as populações rurais afetadas por uma das maiores
secas do século passado, a de 1998/1999. Com o apoio de instituições brasileiras e do exterior,
como Cáritas Alemã, Suíça, Norueguesa e Italiana, do Secours Catholique, da Misereor, dos
Catholic Relief Services (CRS), a Cáritas Brasileira deu início a construção de oito mil cisternas
de placas para a captação e armazenamento de água da chuva. Atuando de forma muito mais
abrangente, este programa promove a divulgação de uma cultura de aproveitamento dos recursos
naturais e de uma relação de respeito com o meio ambiente, através de projetos de apoio a grupos
de agricultores (as) familiares com a construção de barragens subterrâneas, poços amazonas,
miniadutoras, sistemas simplificados de irrigação. O PCSA também vem contribuindo para a
criação e fortalecimento das redes de caprinocultores, de apicultores e de bancos de sementes,
além das feiras agroecológicas. Iniciativa semelhante é o “Programa de Desenvolvimento
Humano Sustentável – PDHS” desenvolvido pelo Fundo Cristão para Crianças em parceria com a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e
as Universidades de Viçosa e Auburn (EUA). Este programa objetiva também a captação de água
de chuva através da construção de cisternas para o abastecimento humano e a construção de
pequenos açudes e barragens para o incremento da produção agrícola da região. Além da
captação de águas pluviais, o Fundo Cristão busca melhorar as condições de saneamento básico e
moradia, através de reformas e construção de casas, sanitários e destinação correta do lixo
doméstico.
Esses exemplos demonstram que a cisterna para captação e armazenamento de água de chuva
constitui um dos símbolos de superação da chamada “indústria da seca”, calcada em práticas
assistencialistas voltadas para o combate à seca. Nascida da constatação da possibilidade de
captar a água de chuva, como forma de maximização na utilização de um recurso tão escasso na
região, a cisterna se difundiu por toda o SAB, por meio das organizações sociais. A técnica
inventada por um pedreiro baiano foi utilizada pela primeira vez, segundo a ASA, em municípios
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nordestinos ainda na década de 1980, com o apoio de entidades locais e do Centro de Pesquisas
Tecnológicas do Semi-árido - EMBRAPA/ CPTSA. Com o passar dos anos novas técnicas
foram incorporadas ao modelo original e hoje se tem a difusão do modelo de reservatório
cilíndrico, geralmente feito de placas pré-moldadas de concreto. Este modelo se mostrou mais
adequado por ser mais econômico, resistente e de fácil assimilação pelos pedreiros.
Essa técnica de armazenamento de águas pluviais tornou-se símbolo da possibilidade de um
desenvolvimento sustentável para a região, na medida em que rompe com um conjunto de
projetos imediatistas, paternalistas, assistencialistas e espacialmente fragmentados. Além do
mais, a cisterna é tida como instrumento para criação e/ou fortalecimento do capital social para a
promoção do desenvolvimento local.
Um dos programas mais ambiciosos de proposição da convivência com o SAB e alvo deste
trabalho é o “Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-árido:
Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC”.

1.1 - O Programa Um Milhão de Cisternas Rurais

A realização do primeiro Fórum pelas organizações da sociedade civil brasileira para refletir
sobre a realidade do semi-árido nacional aconteceu em 1993, em Recife, Pernambuco, paralelo à
III Conferência das Partes da Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas
também em Recife. Nesta ocasião essas organizações constituíram um rede de entidades,
denominada ASA – Articulação no Semi-árido Brasileiro, congregando aproximadamente 600
organizações brasileiras. De acordo com sua Carta de Princípios5, esta rede busca

“apoiar os interesses, potencialidades e necessidades das populações locais, em especial
dos agricultores familiares, baseados em: a) a conservação, uso sustentável e
recomposição ambiental dos recursos naturais do semi-árido; b) a quebra do monopólio
de acesso à terra, água e outros meios de produção - de forma que esses elementos,
juntos, promovam o desenvolvimento humano sustentável do semi-árido.” (ASA – Carta
de Princípios, 2000)

5

Trecho retirado do site: http://www.asabrasil.org.br/body_carta.htm
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Neste Fórum paralelo também foi formulada a proposta do “Programa de Formação e
Mobilização para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas” (P1MC), que teve
como ponto de partida experiências bem sucedidas de se construir cisternas de placas para o
armazenamento de água de chuva para o abastecimento humano. A ASA propôs então a
construção de um milhão de cisternas em cinco anos, com início em 2001, em onze estados
brasileiros, a saber: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí,
Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo, todos inseridos na região semi-árida6.
Entre os organismos conveniados e parcerias estão o Ministério do Meio Ambiente – MMA, a
Agência Nacional de Águas – ANA, o Banco Mundial, a CNBB (Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil), o UNICEF, as agências de cooperação internacional, a Cáritas Brasileira e
Internacional, a Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral da Criança e a CONTAG.
A idéia da construção de cisternas, além de basear-se em experiências bem sucedidas no interior
de alguns estados nordestinos como Bahia e Sergipe, ganhou a preferência das organizações
sociais por ser uma solução simples, de fácil adaptação às condições educacionais da população
do semi-árido e além de ser de baixo custo.7
Existem vários modelos de cisternas, que variam de acordo com a forma e a técnica de
construção. Para o Programa, o modelo adotado foi o de forma cilíndrica, feito a partir de placas
de cimento pré-moldadas, de fácil assimilação e construção (FIGURA 5). Essa técnica foi criada
pelo pedreiro Manoel Apolônio de Carvalho, conhecido como Neo, há aproximadamente
quarenta anos, no município de Simão Dias, no estado do Sergipe. Essa técnica compreende além
da construção da cisterna, um sistema de calhas, presas ao telhado das casas, de onde recebem a
água da chuva que cai diretamente na cisterna. Em média, as cisternas de placas têm capacidade
para armazenar 16 mil litros d’água, podendo variar a capacidade conforme a entidade executora.
De acordo com a ASA, uma cisterna com esta capacidade, pode fornecer água para uma família
de 5 pessoas durante 8 meses, observando-se o uso estrito para um consumo doméstico (cozinhar
e beber água) de aproximadamente 60 litros, segundo cálculos da própria ASA.
6

Do ponto de vista climático, a Região Semi-Árida é aquela formada pelo conjunto de lugares contíguos,
caracterizada pelo balanço hídrico negativo, resultante de precipitações médias anuais iguais ou inferiores a 800 mm,
insolação média de 2800h/ano, temperaturas médias anuais de 23º a 27º C, evaporação de 2.000 mm/ano e umidade
relativa do ar média em torno de 50%. Caracteriza-se essa região por forte insolação, temperaturas relativamente
altas e pelo regime de chuvas marcado pela escassez , irregularidade e concentração das precipitações num curto
período, de apenas três meses.
7
O preço médio de uma cisterna, em Outubro de 2005 era de 1200 reais, conforme aquisição de materiais e
contratação de mão-de-obra feita pelo Projeto “Gestão de Recursos Naturais e Geração de Renda no Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais”, financiado pelo CNPq, para construção de seis cisternas em comunidades rurais nos
Municípios de Virgem da Lapa e Coronel Murta, do qual a autora desta pesquisa participou como Bolsista ITI.
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Arquivo Nara Canguçu

FIGURA 5 – Cisterna de placas

O principal argumento usado pela ASA para a implementação do programa é o aproveitamento
máximo dos recursos hídricos em uma região de escassez. Porém, isso só será alcançado por um
processo de transformação social, através da reeducação do sertanejo e dos atores regionais para
a aquisição de uma nova visão do meio em que vive, de uma nova relação Sociedade-Natureza.
Outro argumento utilizado para dar sustentabilidade a proposta é a viabilização sócio-econômica
da região. Para a concretização destes objetivos, segundo a proposta da ASA, alguns princípios
devem ser observados: a participação social, a mobilização social, o desenvolvimento sustentável
e a emancipação. Todos estes princípios podem ser resumidos pelo trecho retirado do Sumário
Executivo do Programa:

Deve-se salientar que uma das maiores contribuições deste Programa será a de facilitar
a emergência ou o fortalecimento do capital social existente na região. Segundo autores
contemporâneos, este tipo de capital é pré-requisito para qualquer processo sustentável
de desenvolvimento econômico, social, político e ambiental. Neste sentido, o
fortalecimento e a consolidação das entidades da sociedade civil e da ASA devem ser
entendidas como investimentos para a formação do capital social (ASA, 2003, p. 36).
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Para a materialização dos objetivos do programa além do arcabouço teórico-ideológico, é
necessário também todo um aparato institucional. Todo este aparato está organizado em uma
estrutura de gestão descentralizada, que reúne as Unidades Gestoras distribuídas por
microrregiões, em âmbito estatal, as Unidades Executoras, compostas por instituições municipais,
tudo isso conduzido por uma Unidade Gestora Central, representada pela Associação Programa
Um Milhão de Cisternas para o semi-árido – AP1MC, conforme apresentado na FIGURA 6.
Nos municípios onde o programa é implantado são formadas comissões municipais compostas
por representação de três a cinco organizações da sociedade civil (Sindicatos, Associações
comunitárias, ONGs, Pastorais da Igreja, etc), em que uma dessas organizações é escolhida para
ser a unidade gestora municipal. Cabe lembrar que, para fins deste estudo, foram escolhidas duas
unidades gestoras dos municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí, neste caso, o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e a Cáritas Diocesana, respectivamente. Essas comissões têm como função
a escolha das famílias que participarão do programa, a mobilização e organização dos cursos de
capacitação, a supervisão e o monitoramento da execução do programa pela entidade gestora
municipal.
Mais importante que a estrutura institucional do programa são os critérios adotados por estas
entidades para gerir o processo de organização e mobilização social das comunidades em escala
municipal. Esses critérios são:

-

Mobilização;

-

Controle Social;

-

Capacitação;

-

Comunicação;

-

Fortalecimento institucional; e

-

Construção de cisternas

Todos estes critérios têm como pressupostos o fortalecimento da auto-estima da população do
semi-árido, a difusão das experiências e conhecimentos adquiridos pelas entidades, o
fortalecimento da cidadania pelo exercício da co-responsabilidade dos atores, o emprego de
metodologias participativas e democráticas e a garantia da participação e envolvimento das
famílias na execução do Programa.
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FIGURA 6 : Organograma político – administrativo da AP1MC
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POLÍTICOS

Fonte: ASA, 2003.
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A mobilização, segundo os dados e informações analisadas, é a característica fundamental de
todo o processo e se dá com as famílias do semi-árido. As organizações de base municipal (STRs,
Igrejas, Movimentos pastorais, etc.) juntamente com as organizações comunitárias são as
responsáveis pela execução do Programa e a escolha das famílias que receberão as cisternas. Para
esta escolha, alguns critérios são adotados, tendo em vista a prioridade das comunidades e das
famílias.
Na escolha das comunidades, é feita a identificação das localidades a partir de dados obtidos em
órgãos governamentais como o DataSUS, o IBGE, a FUNASA, etc. Definida as comunidades que
receberão os recursos do programa e o número de cisternas referentes a esse orçamento, parte-se
para a escolha das famílias.
A partir de critérios como: 1º) Mulheres na chefia das famílias, 2º) Número de crianças de 0 a 6
anos de idade, 3º) Crianças e adolescentes na escola, 4º) Adultos com idade igual ou superior a
65 anos e 5º) Deficientes físicos e mentais; a família que apresentar o maior número destes é
escolhida para participar do programa.
Após a definição das famílias que integrarão o Projeto, é feita uma reunião na comunidade para
apresentação do resultado da seleção, elaboração do cronograma de construção das cisternas,
definição da data de capacitação em gestão de recursos hídricos e apresentação da proposta de
construção solidária das cisternas, que consiste no sistema de mutirão.
O controle social se dá “... pela conjugação de esforços dos diversos atores sociais em seus
diversos níveis na busca de soluções, bem como pela ratificação de mecanismos que possibilitem
a transformação deste modelo em formas sustentáveis de vida em sociedade” ASA (2003, p. 19).
Busca-se no protagonismo das comunidades, que segundo o Programa pode ser alcançado por
processos educacionais (reuniões de capacitação e mobilização), a construção de políticas
sustentáveis para o semi-árido. Segundo os autores do programa, as organizações da sociedade
civil, representantes das famílias rurais, seriam capazes de multiplicar sua atuação sobre o
território através do contínuo processo de formação de agentes para a transformação social. Uma
das formas de manutenção desse pressuposto, é a realização de reuniões constantes, entre as
entidades e as comunidades e entre as próprias entidades, sejam elas em âmbito municipal,
estadual e/ ou federal.

33

CAPÍTULO II

BASES TEÓRICAS

Neste trabalho são expostas e analisadas as experiências de dinamização e fortalecimento do
capital social propostos pelo “Programa Um Milhão de Cisternas – P1MC”. Busca-se, neste
estudo de caso, significados, práticas e expressões do capital social no projeto de
desenvolvimento local no Médio Jequitinhonha, em especial nos municípios de Araçuaí e Virgem
da Lapa. Com isto, é possível explicar de maneira contextual e empiricamente analisada, as
relações possíveis entre tais significados e o projeto de transformação social, implícitos tanto no
discurso quanto nos resultados. A partir de uma revisão da literatura sobre desenvolvimento local,
capital social, participação, e sobre o próprio conceito de comunidade, será possível lançar as
primeiras questões acerca da importância destes conceitos para compreender as estruturas de
poder local, bem como analisar a proposta de desenvolvimento local em sua complexidade.

2.1 – Do Global ao Local: o novo paradigma do desenvolvimento

Para fins desta pesquisa, entende-se desenvolvimento local como:

“... um processo endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos
humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida
da população. Representa uma singular transformação nas bases econômicas e na
organização social em nível local, resultante da mobilização das energias da sociedade,
explorando as suas capacidades e potencialidades específicas. Para ser um processo
consistente e sustentável, o desenvolvimento deve elevar as oportunidades sociais e a
viabilidade e competitividade da economia local, aumentando a renda e as formas de
riqueza, ao mesmo tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais.”
(BUARQUE, 1998, p.09)

Porém, para entendermos este novo paradigma é preciso traçar o panorama histórico em que está
inserido. O processo de “globalização” do mundo, trouxe novos desafios para repensarmos a
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realidade, principalmente no espaço rural. Neste final de milênio, ações coletivas variadas,
reativas ou de resistência à chamada nova ordem mundial, projetaram-se no cenário público,
expressando novas formas de produção, novas relações sociais de trabalho, sinalizando novas
formas de relacionamento dos atores sociais, políticos, culturais e econômicos. O encurtamento
das distâncias espaciais, a rapidez da informação, a expansão do “meio-técnico-científico
informacional” (SANTOS, 1994), ou seja, a compressão do espaço–tempo, mostra o resultado de
avanços tecnológicos que permitiram um novo tipo de “globalização” econômico-financeira,
implicando uma reestruturação da organização social, no aparecimento de novas dinâmicas
sociais e na recomposição do espaço rural. Essas transformações na composição política,
geográfica, econômica, social e cultural ocorridas no mundo, principalmente na última década,
têm afetado direta ou indiretamente a sociedade, apontando para novos paradigmas de
desenvolvimento. Nesse âmbito, observa-se novos impactos sobre o espaço rural, situado numa
nova institucionalidade e numa organização social com novas características. Esses impactos
decorrentes desse processo de homogeneização ideológico-cultural revelam-se diferenciados,
segundo as características das diversas sociedades locais. Na medida em que são contraditórios
trazem também elementos de democratização, descentralização, ampliação dos espaços de
liberdade individual, novos mecanismos de participação social e universalização de certos
valores, como direitos humanos, identidade e respeito à diversidade cultural.
O desenvolvimento local

visto como processo endógeno localizado em espaços territoriais

menores, orientado por princípios de sustentabilidade, eqüidade social, eficiência econômica,
democracia política, conservação ambiental e diversidade cultural devem nos remeter a reflexão
do que é o local, em primeiro lugar. “O local” refere-se ao espacial, ao geográfico, mas também
a relações sociais e políticas circunscritos a um espaço territorial. Para conhecer o local é
necessário conhecer as redes de relacionamentos que estão entrelaçadas no interior do território.
Para a transformação da realidade, é preciso transformar as relações existentes, pois “a
localidade é menos um espaço físico e mais um conjunto de redes, estruturadas em torno de
interesses identificáveis” (Fisher apud JARA, 1998. p.215).
O território enquanto lócus simbólico, é palco de diversas manifestações da realidade social,
cujas fronteiras são definidas por relações sociopolíticas e culturais.
Conseqüentemente, podemos afirmar que, o espaço local de desenvolvimento diz respeito a uma
realidade sujeita a mudança social, capaz de garantir a sustentabilidade. Entretanto, devemos
estar atentos ao uso consensual deste termo por diversas instituições de Estado e da sociedade
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civil, pois ele pode ser apropriado por algumas instâncias para justificar velhas e novas formas de
intervenção no âmbito local para a manutenção do status quo.

2.2 – O protagonismo da participação no processo local de desenvolvimento

A participação tornou-se uma das estratégias de ação nos programas de desenvolvimento, na
década de 1970 e a partir de então tem estado presente no discurso de diversos segmentos da
sociedade. Seus adeptos atribuem o fracasso dos programas de desenvolvimento à exclusão da
população dos processos de formulação e implementação desses projetos. Então, como forma de
reparar este erro, especialistas começaram a defender a inclusão de métodos de interação
participantes como dimensão fundamental para o desenvolvimento, com estratégias de ação
planejadas de “baixo para cima”.
Essas organizações internacionais passaram a concordar então que os projetos de
desenvolvimento tinham fracassado por excluir as pessoas. Logo, chegou-se à conclusão de que
quando as populações locais eram envolvidas, obtinham-se melhores resultados. Deu-se início
então em meados de 60 a profusão deste conceito por meios acadêmicos, governamentais e
espaços civis de representação, incluindo governos autoritários.
Rahnema, enumera pelo menos 6 motivos para explicar esse interesse de governos e instituições
pelo conceito, a saber:

“1) O conceito já não é visto como ameaça [...] 2) A participação tornou-se um slogan
politicamente atraente [...] 3) A participação tornou-se uma proposição atraente em
termos econômicos [...] 4) Nos dias de hoje, acredita-se que a participação não só torna
os projetos mais eficazes, mas é ela própria uma fonte de investimento [...] 5) A
participação está tornando um meio excelente de atrair recursos [...] 6) Um conceito
mais amplo de participação poderia ajudar ao setor privado envolver-se diretamente nos
empreendimentos do desenvolvimento” (RAHNEMA, 2000, p. 193-95).

Grande parte das definições sobre participação desprende-se das resoluções das Nações Unidas,
que visam criar oportunidades que capacitem toda a comunidade a contribuir, ativamente, e
influenciar no processo local de desenvolvimento, procurando distribuir com eqüidade os
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benefícios desse processo. Inclusive, foi a UNRISD (Instituto de Pesquisa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Social) a formuladora e grande defensora da “participação popular”, tida
como “esforços organizados para que aumentar o controle de recursos e da movimentação
daqueles até então excluídos desse controle.” (apud RAHENMA, 2000, p. 196). Essa
modalidade de participação teria quatro funções, uma cognitiva, uma social, uma instrumental e
outra política, explica Rahnema:

Cognitivamente a função da participação seria regenerar o discurso e as práticas do
desenvolvimento com base em uma forma diferente de interpretar as realidades a serem
tratadas. [...]. A função política da participação era prover o desenvolvimento como uma
nova fonte de legitimação atribuindo a ele tarefa de dar poderes aos sem-voz e sempoder e também, finalmente, fazer uma ponte entre o Estabelecimento e suas
populações-alvo, incluindo até os grupos que se opõe ao desenvolvimento. [...] A função
instrumental da abordagem participatória seria fornecer aos novos atores do
desenvolvimento, agora com maior poder, novas soluções para os problemas com as
estratégias convencionais foram incapazes de resolver e propor outras alternativas, cujo
objetivo seja envolver pacientes em sua própria cura. [...] Por fim, em termos sociais, a
participação foi o lema que deu ao discurso do desenvolvimento um novo sopro de vida.
Todas as instituições, grupos e indivíduos envolvidos em atividades de
desenvolvimentistas reagruparam-se ao redor de um novo constructo com a esperança de
que, finalmente, a abordagem participatória faria com que o desenvolvimento fosse
capaz de satisfazer as necessidades básicas de todos e de eliminar a pobreza em todas as
suas manifestações. (RAHNEMA, 2000, p. 197)

Contudo, há uma multiplicidade de interpretações sobre a participação, que variam de acordo
com as classes e atores sociais que as formulam e as constroem.
Antes de prosseguir, é preciso esclarecer que este trabalho faz uma reflexão sobre a participação
tanto social (dimensão vertical), quanto comunitária (dimensão horizontal). Apesar das distinções
referentes a cada uma das duas formas de participação8, acredito que ambas são fundamentais
para a compreensão de um projeto de transformação social como o P1MC.
A participação, para o projeto neoliberal de governo, é reduzida ao envolvimento passivo da
população nas questões sociais. Os grupos dominantes, ao submeterem os atores às estratégias
mantenedoras do estado de coisas reduzem a cidadania à condição passiva, sem mudanças
significativas das relações entre Estado e sociedade civil. Esta é a condição ideal para o
8

Enquanto a participação social diz respeito ao envolvimento dos diversos atores sociais na vida social, econômica
e política, mediante mecanismos e canais que permitam entrar e influir na esfera decisória, na qual se define a
direção que vai tomar o processo de desenvolvimento, a participação comunitária, refere-se ao envolvimento direto
das pessoas pobres nas decisões locais, criando capacidades de autogestão e fomentando a democracia âmbito local
JARA (1999).
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surgimento de projetos imediatistas, paternalistas, assistencialistas e espacialmente fragmentados,
criando assim uma esfera de imobilidade política. Segundo JARA (1999), este “... envolvimento
se limita a meras consultas para legitimar a ação governamental e, freqüentemente, para ganhar
renda eleitoral. Assim, o discurso participativo concretiza-se como uma estratégia dirigida a
manter o controle social e político e, por conseguinte, o status quo”. Dessa forma, as decisões
tomadas pelo Estado recriam os laços de subordinação e a satisfação das necessidades locais não
é percebida pelos cidadãos como um direito, mas como uma concessão do governo. Esse tipo de
participação concedida e passiva, esse tipo de manipulação travestida de consulta democrática,
tem sido incorporado às políticas oficiais dos governos nacionais e organismos internacionais.
Isso se explica, porque a noção de participação “... é inseparável da idéia de poder, na medida
que implica aceso ao poder” (MATHEUS e GONZÁLEZ, 2004, p. 251).
Além do exposto, muitos teóricos , planejadores e membros de ONGs defendem a participação
como a única forma de impedir a degeneração do desenvolvimento, em uma instituição
burocrática e autoritária, geradora de dependência e injustiça social. Porém, o que se observa é
que não há questionamentos quanto à validade do desenvolvimento per se e, na realidade, a
maioria deles o consideram, fortalecido pela participação, um poderoso instrumento nas mãos dos
oprimidos.
Além disso, na construção de uma sociedade sustentável, temos que privilegiar a participação
associada a processos de descentralização e democratização do espaço local, com o envolvimento
efetivo de grupos sociais excluídos/marginalizados no processo de formulação de políticas
públicas.

2.3 – Capital Social

2.3.1 – Leituras do capital social partir de três perspectivas clássicas

O P1MC tem como escopo de ação o estímulo e a criação de grupos de base9, que incentivem e
sejam instrumentos de organização das pessoas, investindo em sua formação para geração de
capital social, na tentativa de promover as transformações necessárias ao desenvolvimento.
Muitos estudiosos já discutiram este conceito, sem contudo haver um consenso a respeito. Porém,
9

Entendem-se como grupos de base as Unidades Gestoras, as Comissões Regionais e Municipais, as Unidades
Executoras, e as Comissões comunitárias, ou seja, todo o aparato institucional do P1MC.
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há um aspecto comum a todas as definições de capital social : as normas de confiança mútua e a
riqueza das ações individuais e coletivas enquanto fatores fundamentais para a promoção do
desenvolvimento. Os fatores de ordem social, institucional e cultural são, assim, reconhecidos por
terem impacto direto na relação dialógica entre indivíduos e atores sociais na produção de
melhores formas de interação social e na redução dos impasses da ação coletiva. O entendimento
deste conceito e sua aplicabilidade são de suma importância para a análise e reflexão da ação
básica imputada pelo P1MC, que deve ser

“... aquela de incentivar e/ou apoiar o surgimento dos grupos de base que explicitem e
sejam instrumento da organização das pessoas, apostando na sua formação (ação
geradora de capital social) para que estes grupos, por sua vez, efetuem , na realidade, as
transformações necessárias a construção do desenvolvimento.” (ASA, 2003, p. 20)

De acordo com a revisão bibliográfica sobre o tema, foi possível elaborar um quadro resumo das
principais definições, fontes e variáveis do capital social. Acredito que este método de
explanação do conceito “capital social” seja mais inteligível, tendo em vista a complexidade
deste conceito e seu caráter dialético. Antes, porém, é necessário definir capital social.: “social”
refere-se à associação, e “capital” nos remete à idéia de bens, recurso, algo que pertence a alguém
ou a um grupo. Ou seja, o capital social é a capacidade de associar-se, é composto por elementos
muitas vezes intangíveis, voláteis, insólitos como a reciprocidade, a confiança e a cooperação
pertencente a uma coletividade ou a uma comunidade, sendo compartilhado e não concernente a
indivíduos (DURSTON, 2002 e MILANI, 2004).

O capital social não se gasta com o uso; ao contrário, o uso do capital social o faz
crescer. Nesse sentido, a noção de capital social indica que os recursos são
compartilhados no nível de um grupo e sociedade, além dos níveis do indivíduo e da
família. Isso não implica que todos aqueles compartilhando determinado recurso de
capital social se relacionem enquanto amigos; significa, no entanto, que o capital social
existe e cresce a partir de relações de confiança e cooperação e não de relações baseadas
no antagonismo. Capital social é capital porque, para utilizar a linguagem dos
economistas, ele se acumula, ele pode produzir benefícios, ele tem estoques e uma série
de valores. O capital social refere-se a recursos que são acumulados e que podem ser
utilizados e mantidos para uso futuro. Não se trata, porém, de um bem ou serviço de
troca. Pode (e deve) ser um elemento estratégico fundamental para avaliar a
sustentabilidade de projetos e políticas. (MILANI 2004, p. 28):
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Os estudos sobre capital social tentam reunir, como se pode observar no Quadro abaixo
(FIGURA 7), categorias de análise oriundas da economia e de outras ciências sociais (sobretudo a
ciência política, a sociologia e a antropologia) tais como: estoque, recursos, cumulatividade,
redes sociais, confiança mútua, convivência, compromisso cívico, entre outras. No entanto,
apesar da sua vulgarização tanto no meio acadêmico, nas organizações governamentais e não
governamentais,

“... o termo não incorpora qualquer idéia verdadeiramente nova para os sociólogos: que
o envolvimento e a participação em grupos pode ter conseqüências positivas para o
indivíduo e para a comunidade é uma noção corrente, remontando a Durkheim e à sua
insistência na vida em grupo enquanto antídoto para a anomia e a autodestruição, e à
distinção efetuada por Marx entre uma ‘classe em si’ atomizada e uma ‘classe para si’
mobiliza da e eficaz. Neste sentido, o termo capital social limita-se a recuperar uma idéia
presente desde os primórdios da disciplina; [...]” (PORTES, 2000, p. 133)

O capital social, em sua definição ampla, constitui-se em redes sociais, de reciprocidades que
emergem de contatos sociais e da confiança que surge deste ambiente possibilitando ações de
benefício mútuo. Este conceito possui três origens distintas: estudos que utilizam o termo
diretamente; textos e estudos que tratam de confiança mútua e redes, mas sem utilizar o termo
capital Social; além de estudos e publicações relacionadas de alguma forma ao conceito de
capital social, mesmo que não mencionem o termo diretamente.Umas das primeiras idéias de
capital social foi proposta pelo filósofo francês Pierre Bordieu nos anos 60 e 70, como
complemento aos conceitos de capital econômico e capital cultural. Para Bordieu (apud
DURSTON, 2002) o capital social, tais como o capital econômico, simbólico, histórico e cultural,
seria um dos tipos de recursos de que dispõem os indivíduos e os grupos sociais. Logo, este seria
o conjunto de relações e redes de ajuda mútua que podem ser mobilizadas efetivamente para
beneficiar o indivíduo ou sua classe social. Enquanto propriedade de um indivíduo e de um
grupo, o capital social serviria de estoque e base de um processo de acumulação que permitisse às
pessoas terem mais êxito na competição social. A idéia de capital social remete aos recursos
resultantes da participação em redes de relações mais ou menos institucionalizadas. Entretanto, o
capital social é considerado uma quase-propriedade do indivíduo, visto que propicia, acima de
tudo,benefícios de ordem privada e individual.
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FAO (Organização
das Nações Unidas
para Agricultura)

Banco Mundial

Putnam, 1993

Coleman, 1990

“É o agregado dos recursos efectivos ou potenciais ligados à posse
de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas
de conhecimento ou reconhecimento mútuo”

Bordieu, 1985 apud
PORTES, 2000,
p.134

Fonte: DURSTON 2003; MILANI 2005; COLEMAN 1991 e PUTNAM 1993.

Redes e normas associadas de
reciprocidade, tais como a confiança,

Família, sociedade civil,
comunidades,
etnia, setor público, gênero

Refere-se a instituições, relações e normas que consubstanciam a
qualidade e a quantidade de interações sociais em uma sociedade.
Não é somente o somatório das instituições que constituem uma
sociedade, mas é a cola que as mantém unidas.

Refere-se à coesão social, identificação comum com as formas de
governança, expressões culturais e comportamentos sociais que
tornam a sociedade mais coesa, mais que a soma dos indivíduos

Confiança, normas e cadeias de
relações sociais (bem público)

Aspectos da estrutura social que
facilitam certas ações comuns dos
atores.

Estrutura das relações sociais

Dimensões ou variáveis

“Refere-se a características da organização social, como confiança,
normas e sistemas, que contribuem para aumentar a eficiência da
sociedade, facilitando suas ações coordenadas.”

O capital social é definido pela sua função. Não é uma única
entidade (entity), mas uma variedade de entidades tendo duas
características em comum: elas são uma forma de estrutura social e
facilitam algumas ações dos indivíduos que se encontram dentro
desta estrutura social.

Definições

Autores

FIGURA 7 - Quadro síntese das principais definições de capital social

Outra definição de capital social tem sua origem nos estudos de James Coleman nos Estados
Unidos na década de 80, acerca das diferenças do desempenho distinto de estudantes de famílias
pobres que estudaram em escolas públicas e em colégios católicos. O foco consistia em entender
a relação entre desempenho educacional e desigualdades sociais. Neste contexto a educação não é
mera responsabilidade da escola, nem unicamente fruto do esforço individual, mas depende
também do capital social, que não é uma entidade singular, mas uma variedade de diferentes
entidades que possuem duas características em comum: consistem em algum aspecto de uma
estrutura social e facilitam algumas ações dos indivíduos que estão no interior desta estrutura.

“Assim como outras formas de capital, o capital social é produtivo, possibilitando a
realização de certos objetivos que seriam inalcançáveis se ele não existisse [...]. Por
exemplo, um grupo cujos membros demonstrem confiabilidade e que depositem ampla
confiança uns nos outros é capaz de realizar muito mais do que o outro grupo que careça
de confiabilidade e confiança.” (COLEMAN, 1990, p. 304)

Para Coleman (op. cit.), o capital social é um atributo dos grupos sociais, das coletividades e das
comunidades. Este capital é gerador de bens públicos e é um atributo da estrutura em que a
pessoa está inserida. O Capital social, então, beneficiaria a todos e não primeiramente às pessoas,
logo se diferenciaria de concepções que tratam o capital social como propriedade privada,
individual, divisível e alienável. Coleman (1990), então,

defende um meio termo onde os

indivíduos encontram-se inseridos numa rede de relações sociais – social networks – onde as
pessoas têm seu comportamento definido dentro de uma malha de conexões com outros atores
sociais.
Todavia, foi a partir dos estudos de Robert Putnam nos anos 90 que o conceito se popularizou e
passou a ser utilizado em inúmeros contextos. Baseado na escola do comunitarismo dos EUA,
que defende as virtudes cívicas da vida comunitária e do aprendizado da democracia, o trabalho
de Putnam pode ser dividido em três fases. Seu estudo mais conhecido, que trata das diferenças
de desempenho entre os governos estaduais na Itália e o papel central que as tradições e a cultura
regional tem na explicação deste fenômeno, foi publicado em 1993. Para Putnam et al (1993), o
êxito do desenvolvimento capitalista e a consolidação da democracia têm como fonte principal às
normas e redes de troca recíprocas e solidárias. Estas redes de troca, se baseiam, por sua vez, na
confiança que surge de fatores como os laços de parentesco e de vizinhança, a amizade e o
sentimento de pertencimento a determinado grupo étnico. Logo, “... o capital social diz respeito

a características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam
para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações comunitárias. [...] O capital social
facilita a cooperação espontânea.” (PUTNAM, 1993, p. 177)
Sendo o capital social o resultado destes elementos que integram a organização social, como as
redes, as normas e a confiança, ele tende a facilitar a ação e a cooperação para benefício mútuo.
Por exemplo, de acordo com Putnam et al (1993) comunidades ou sociedades que possuem
grandes estoques de capital social, incitam a prática geral da reciprocidade e facilitam o
surgimento da confiança mútua. Mais recentemente, Putnam (2000) enfatiza mais o conceito de
reciprocidade do que o de confiança mútua , reconhecendo que as pessoas podem ter altos níveis
de confiança entre si e mesmo assim não se engajarem na vida da comunidade ou podem mesmo
ter um comportamento anti-social.
Contudo, para que todo esse processo ocorra, dependerá fortemente da trajetória histórica de
cada comunidade e/ ou sociedade, já que a existência/ausência de uma tradição de capital social
determina de maneira importante se um grupo aproveitará ou não as oportunidades de
desenvolvimento, finaliza o autor.

2.3.2 - O capital social na perspectiva das Organizações Internacionais

As práticas participativas na América Latina, têm início a partir dos anos 1960, com a Igreja
Católica (com os Movimentos e as Comunidades Eclesiais de Base) e alguns movimentos de
esquerda. No campo do desenvolvimento local, o capital social e uma das formas de sua
operacionalização – a participação – passam a ser difundidos pela América Latina, assim como
algumas experiências municipais de gestão participativa, sobretudo no Brasil. Porém, essas
práticas e conceitos só irão adquirir importância na agenda internacional de desenvolvimento, a
partir da década de 1980. O capital social e a participação deixam de pertencer ao campo das
ciências sociais e passam a integrar o campo do desenvolvimento, mesmo que apenas no
discurso. Com isso, surge um número cada vez maior de instituições internacionais que passam a
desenvolver programas assentados sobre o conceito de capital social e voltam sua atenção para as
categorias institucionais do desenvolvimento, entre as quais, destacam-se a FAO (Organização
das Nações Unidas para a agricultura) e o Banco Mundial.
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Essas organizações internacionais ao reconhecerem a crise do modelo da economia neoclássica
de desenvolvimento (simbolizados pelo neoliberalismo e o Consenso de Washington10)
redescobrem a importância do papel do Estado e da dimensão social do desenvolvimento. Mesmo
que alguns autores defendam que essa redescoberta seria mais no âmbito do discurso e das
declarações do que das práticas efetivas, é importante analisar o quanto a integração do capital
social e seus temas correlatos (participação, descentralização, governança local) passaram a
integrar a estratégia de comunicação das Organizações internacionais, resultando numa
transformação qualitativa de seus programas e métodos de trabalho.
Esse interesse das organizações internacionais pelo capital social é reflexo de um relativo êxito
dos programas de construção de indicadores sociais de desenvolvimento (por exemplo, o IDH do
PNUD) e traz em seu bojo a necessidade de medir quantitativa e qualitativamente o capital social.
Porém, o desafio metodológico de construir um indicador para medição do capital social é
enorme. Isso porque é muito difícil medir propriedades de conceitos instáveis, subjetivos e
variáveis, tais como comunidade, confiança, rede, organização, bem como avaliar a
multidimensionalidade, mutabilidade e a diversidade contextual do capital social. Visto de uma
perspectiva fundamentalmente instrumental, e muitas vezes maniqueísta, o capital social é usado
pelas organizações internacionais como um mecanismo que permite compreender os diferentes
graus de desenvolvimento entre determinadas comunidades. Além disso, em alguns casos,
sobretudo no caso do Banco Mundial, há interesse em saber de que modo o capital social pode
permitir a redução das deficiências do mercado. Além disso, o fato de as organizações
internacionais tentarem estabelecer critérios de medida para o capital social e utilizá-lo como
instrumento de redução de riscos para a atuação de mercado está associado com as ambigüidades
provenientes de relações causais estabelecidas entre capital social e desenvolvimento local, ou
seja, de caráter imediatista e acomodado (MILANI, 2004).
O capital social geralmente é retratado por algumas organizações internacionais como a panacéia
para resolver todas as enfermidades que afetam a sociedade nos Estados Unidos e no mundo.
Os projetos de desenvolvimento social, apoiados pelo Banco Mundial, apresentam resultados
desanimadores, na medida em que seus economistas ignoram a contradição inerente ao sistema
de produção capitalista, cuja dinâmica de acumulação e reprodução – na busca cada vez maior de
10

O Consenso de Washington é a aplicação dos dez instrumentos de política econômica neoliberal para levar adiante
o objetivo de um sistema capitalista mundial baseado na liberdade de mercado para operar, onde predominam os
mais «aptos» em uma espécie de «darwinismo social», onde a vida social se concebe governada pelas leis da
competência e do conflito, levando a uma seleção natural da supervivencia do mais apto e a eliminação do mais débil
(VARGAS, 2002).
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produtividade e lucros – tende a destruir as redes de relações sociais. Numa perspectiva
colonialista e eurocêntrica, o Banco Mundial11 trata o capital social

como o grau de

envolvimento cívico podendo ser mensurado pelo número de votantes, número de eleitores, de
jornais, número de horas gastas com voluntariado, etc (AGUIAR, CUNHA & GUEDES, 2003).
Isso tende a reforçar ações de caráter maniqueísta, na qual uma comunidade está apta ou não a
receber recursos externos de acordo com a forma como ela responde aos estímulos externos,
ignorando o modo de vida dessas comunidades
A partir desses estudos sobre capital social é possível analisar e assimilar a concepção adotada
pelo P1MC e suas implicações sobre os objetivos do programa e sua relação com as comunidades
rurais.

11

Para maior compreensão do conceito de capital social, na visão do Banco Mundial, consultar o site :
http://www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm

45

CAPÍTULO III

ESTUDO DE CASO

Este estudo de caso surge de experiências acumuladas nas minhas andanças pelo Vale do
Jequitinhonha, enquanto bolsista do Projeto “Gestão de Recursos Naturais e Geração de Renda
no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais”, financiado pelo CNPq. Na verdade suas raízes são
bem mais antigas, datam de Julho do ano passado, quando participei como voluntária do Projeto
“Proteção Sanitária de Cisternas Utilizadas na Reservação de Águas Pluviais para Uso
Domiciliar: Aspectos Técnicos e Educacionais”, promovido pelo Departamento de Engenharia
Sanitária e Ambiental – DESA/UFMG.

Essa primeira experiência com cisternas rurais foi

significativa na medida em que me possibilitou conhecer melhor a técnica de construção e o
trabalho desenvolvido por entidades como a Cáritas em comunidades rurais do município de
Araçuaí.
A partir dessas experiências, fui convidada a integrar a equipe do CT-Agro/ CNPq, como bolsista
de Geografia. Apesar de ter entrado na fase de execução do projeto em Novembro de 2005, foi
possível participar das fases de planejamento e implementação das técnicas de captação de água
de chuva e agroecologia. Durante esta fase, que englobava a capacitação de famílias e a
construção de cisternas, fui surpreendida pela baixa adesão e envolvimento destas com o
processo de mobilização, nas comunidades de Marimbondo e Mutuca de Cima, localizadas nos
Municípios de Virgem da Lapa e Coronel Murta, respectivamente. Percebi que as comunidades
não conduziram o trabalho coletivo na forma de “mutirão”, como prevêem programas como o
“Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais – P1MC”. Este fato mereceu destaque pois coloca em
questão um aspecto fundador de projetos que pretendem promover a integração das comunidades
através de trabalhos coletivos, como o sistema de mutirão.
Daí, começaram a surgir indagações a respeito da viabilidade de programas como o P1MC que
tem como proposta fomentar a participação das comunidades rurais, através do mutirão, para a
transformação social. A partir de então estava formulado o problema da minha pesquisa, que
consiste nas seguintes questões: o estímulo à participação com base no mutirão é passível de
provocar mudanças na estrutura social das comunidades atendidas pelo programa? No caso do
P1MC, a participação é construída ou imposta? Não haveria uma contradição entre as estratégias
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de ação empregadas por estas entidades e a filosofia que as norteiam? Apesar de o P1MC conter
uma proposta de rompimento de um modelo neoconservador hegemônico implementado pelo
Estado na região, essas entidades não estariam contribuindo, mesmo que involuntariamente, para
a permanência de um imaginário político e cultural local inteiramente subordinado à lógica
dominante dos programas governamentais para a região?
Através do acúmulo de experiências empíricas na região e norteada pelas indagações acima
citadas, foi possível levantar algumas hipóteses que justificassem a baixa adesão das famílias à
proposta de participação do projeto do qual eu participei e que pode estender-se ao P1MC. Tendo
também como base de informação as entrevistas e conversas com técnicos e moradores das
comunidades rurais dos

municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí, enumero as seguintes

proposições:
•

A falta de mão-de-obra, sobretudo para a realização de trabalhos pesados, em virtude
da migração da população mais jovem e geralmente masculina para o corte de cana e
plantação de café no sul do Estado de Minas Gerais e em São Paulo;

•

Inadequação do sistema de mutirão12 na execução do trabalho nos municípios
pesquisados;

•

Contradição entre o significado atribuído às cisternas pelas entidades, enquanto
vetoras do trabalho coletivo e do estímulo à participação/coletividade e àquele
atribuído pelas comunidades, como sinônimo de propriedade familiar/privada;

•

Negligência das entidades quanto à especificidade das formas de cooperação e ajuda
mútua desenvolvida pelas comunidades;

Tendo em vista o exposto, esta pesquisa questiona/desafia as práticas participativas propostas
pelo PIMC e tenta apontar caminhos mais heterogêneos e menos ortodoxos para fomentar esta
participação e que reflitam o modo de vida das comunidades rurais nos municípios estudados.
Para que o envolvimento dessas comunidades se efetive, deve-se entender a participação como
um processo de aprendizagem e conquista; que modifica a estrutura de poder local e,
concomitantemente, a cultura política, numa interação dialética. Esse processo, repleto de
contradições, decorrentes das estruturas de dominação local, cujos atores resistem a mudanças de
12

O mutirão, segundo CÂNDIDO (1997), é um fator de sociabilidade, que reúne famílias em prol de objetivos
comuns. Porém as comunidades associam as cisternas como bem particular, individual, dificultando o seu emprego
como forma de envolver seus membros no projeto.
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relacionamentos que debilitem seu status, é determinado por padrões culturais de uma sociedade
onde persistem traços de coronelismo13, responsável pelas atitudes de submissão nas
comunidades rurais. Constantemente expostos a relacionamentos que negam o envolvimento na
esfera de tomada de decisões, os camponeses têm sido condicionados a um mundo local que nega
a democracia. Mesmo entre camponeses organizados, os valores da cultura de assistência,
clientelismo e dependência de favores para o exercício da cidadania revelam-se ainda presentes.
Daí a necessidade de mudar a cultura política, de promover processos de “empoderamento”.
Neste hiato, surgem entidades da sociedade civil e determinados setores do governo que trazem
em seu bojo projetos que adotam o discurso da democratização, da descentralização, de
elaboração de novos mecanismos de participação social, e universalização de certos valores,
como a identidade e o respeito à diversidade cultural. Porém, é preciso estar atento aos impactos
visíveis desses processos de homogeneização ideológico-cultural, que a priori revelam-se
diferenciados, mas que se observados de perto, apontam para a mesma direção. Dagnino (2004)
intitulou esse processo de confluência perversa na medida em que ele determina um
obscurecimento dessas distinções e divergências (entre o projeto de participação proposto pelo
estado neoliberal e aquele da sociedade civil), por meio de um vocabulário comum e de
procedimentos e mecanismos institucionais que guardam uma similaridade significativa. Isso
pode ser percebido pelo não envolvimento das comunidades em muitas iniciativas e ações de
desenvolvimento, particularmente na dimensão social, estando as perspectivas de permanência a
médio e longo prazo limitadas.
Com isso, é notória a transformação do discurso da participação popular e comunitária em
chamariz, e, salvo os segmentos mais reacionários da sociedade, quase todos os demais
segmentos sociais levantaram sua bandeira de luta, revelando a complexidade e a dualidade
destes processos.

3.1 – A proposta de capital social no P1MC

Desde o surgimento do P1MC em 2001, a ASA tem trabalhado nas comunidades rurais do semiárido brasileiro. Em todos esses anos, sua preocupação dominante foi o desenvolvimento da
13

Segundo LEAL (1975), o coronelismo é o resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime
representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Constitui uma forma de manifestação do poder
privado, coexistindo com um regime político democrático, de extensa base representativa. Logo, o coronelismo é um
compromisso, uma troca de favores entre o poder público, fortalecido e legítimo, e a decadente influência social dos
chefes locais, notadamente os senhores de terras.
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autonomia da comunidade com relação aos agentes externos, representantes do saber, detentores
das relações institucionais e do acesso aos recursos, como a água. Sua idéia geralmente foi a de
fortalecer a organização da comunidade local, sem interferir nas decisões, contribuindo apenas
como facilitador dos processos. Isso se realizaria através do mutirão, uma forma de trabalho
coletivo que tem como pressuposto a solidariedade, a cooperação e reciprocidade, dimensões
gerais do conceito de capital social.
Porém, em conversas com moradores de algumas comunidades rurais de Virgem da Lapa,
Coronel Murta e Araçuaí e observações de campo

acerca da organização proposta pelas

entidades executoras do P1MC, cheguei à conclusão de que é preciso, sem questionar a
legitimidade do papel das lideranças, nem dos movimentos sociais que as acolhem, avaliar os
métodos de organização social que geram dependência em lugar de construir autonomias e
fomentar as iniciativas locais. Para abordar a questão da autonomia, parti de uma avaliação da
capacidade organizacional das comunidades a partir do conceito de capital social, empregado
sistematicamente pela ASA, cuja aplicação envolvia muitas discussões. Sem a pretensão de
realizar uma crítica mais profunda sobre os diversos enfoques teóricos da questão do capital
social, procuro esclarecer alguns equívocos mais significativos. Em primeiro lugar, o tratamento
economicista dado ao conceito de capital social como uma categoria objetiva e mensurável como
as categorias econômicas. Coleman (1990, p. 300), uma das principais referências nessa
formulação conceitual, considera que o capital social está sujeito a uma lógica de acumulação e
reprodução, determinada por escolhas racionais dos atores sociais no estabelecimento de
estruturas de relações, instrumentalmente associadas à eficácia da ação coletiva. Essas estruturas
criadas a partir da confiança mútua entre os indivíduos e que se traduzem na estabilidade das
instituições, normas e obrigações recíprocas, garantem a eficiência do esforço coletivo e a
eficácia dos investimentos individuais. Essa abordagem deixa de lado todos os aspectos
subjetivos das relações sociais que fogem à racionalidade, desprezando todo um espaço
privilegiado para o simbólico e para o imaginário. Para Putnam et al (1993, p. 177), “o capital
social diz respeito a características da organização social como confiança, normas e sistemas
que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas”.
Este autor está preocupado em medir o capital social por meio de indicadores e correlacioná-los
com os índices de desenvolvimento econômico e institucional. Essa abordagem defende a
existência de um determinismo histórico sobre a capacidade atual de organização de um povo.
Segundo suas conclusões, só conseguem acumular capital social aqueles povos que já têm uma
longa tradição de solidariedade, cooperação e associativismo. Isso é patente, em suas correlações
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estatísticas entre um conjunto selecionado de variáveis que apontam as regiões da Itália que
tinham tradição de atitudes positivas face à vida coletiva mais democrática e liberal com maiores
índices de desenvolvimento nos últimos 20 anos, ao contrário das que não tinham essa tradição,
que permanecem mergulhadas no anacronismo. Se isso realmente procede, porque as
comunidades rurais não se envolveram de forma intensa com as propostas de organização social e
mobilização do P1MC? Se tomarmos as idéias positivistas de Putnam (1993), que deixam de fora
da análise categorias importantes como poder, conflitos, gênero, relações público-privado, que
privilegiam as variáveis com relações significativas do ponto de vista estatístico, ou seja, no caso
estudado, o sucesso do programa está relacionado ao número de pessoas que comparecem ao
mutirão, de fato o P1MC alcançou seus objetivos. Logo, a adoção de um modelo de análise
desprovido de sensibilidade para a subjetividade das relações sociais, reforça o enfoque
positivista e funcionalista do ponto de vista adotado por Putnam e Coleman. O estudo do capital
social vulgarizou-se como dispositivo teórico para explicar e impulsionar o desenvolvimento
econômico e social, através do isolamento das variáveis a serem manipuladas para produzir o
desenvolvimento, numa perspectiva meramente funcionalista. Essa ótica acabou por impulsionar
muitas instituições, inclusive o Banco Mundial, a eleger o capital social como tema prioritário de
seus programas, enquanto uma evolução da tendência anterior do planejamento participativo que
empolgou os consultores e a cooperação multilateral de todo o mundo nas décadas de 70 e 80.
Partindo-se dessa análise, pode-se constatar que a grande dificuldade de se trabalhar com essas
abordagens é que elas só valorizam o lado positivo do conceito, sem considerar as contradições e
os conflitos postos pelas situações reais. No caso das comunidades rurais do Médio
Jequitinhonha, por exemplo, é preciso considerar que os comportamentos são historicamente
determinados pela busca de estratégias de sobrevivência e (re) produção social e material,
freqüentemente utilizando táticas individualistas e clientelistas (como o pagamento monetário ao
invés do comparecimento de moradores ao mutirão). Mas isso não significa que essas populações
estão impossibilitadas de se organizarem coletivamente (e com autonomia local) para enfrentar a
luta pela vida e pela dignidade, quando surgem oportunidades efetivas, como pude perceber em
muitas comunidades em que se empregaram outras formas de organização e de ajuda mútua. Não
é possível aceitar, pois, a tese de um capital social determinado por tradições centenárias, como
pretende Putnam, ou pela escolha racional, como defende Coleman. Contudo, a partir da releitura
de um conceito de capital social mais amplo, definido por Bourdieu como:
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“... o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede
durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de interreconhecimento ou, em outros termos, a vinculação a um grupo, como um conjunto de
agentes que, não somente são dotadas de propriedades comuns (passíveis de serem
percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos
por ligações permanentes e úteis. Essas relações são irredutíveis a relações objetivas de
proximidade no espaço físico (geográfico) ou no espaço econômico e social porque são
fundados em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e
perpetuação supõem o reconhecimento dessa proximidade” (BOURDIEU 1998, p. 67).

foi possível reorientar a perspectiva teórica da nossa pesquisa a partir dos enfoques dados por este
autor. O primeiro enfoque relaciona-se à identidade grupal, como alicerce da formação e da posse
estável das relações sociais que formam a essência do capital social. O segundo é o duplo caráter,
material e simbólico, dessas relações, compreendendo a complexidade e a irredutibilidade do
capital social a registros meramente objetivos e racionais.
O modelo de participação adotado pelo P1MC, presume que a participação da comunidade no
processo de construção dos projetos melhoraria a qualidade da informação e aumentaria o
envolvimento das populações como fator de viabilização, inclusive com redução de custos. De
fato, nesse modelo, as equipes técnicas mantêm a gestão e o controle da metodologia, que opera o
funcionamento do grupo e determina, senão os conteúdos, mas o tipo de resultados que se espera
do diagnóstico e do planejamento, ditos, participativos. Por sua vez, acredito que é necessário o
reconhecimento e uma certa submissão ao saber local, numa postura, que valorize este saber
local, através do emprego de práticas que compreendam a abrangência e a complexidade do
processo social, incorporando as variáveis políticas e comportamentos.
Para a construção da autonomia do sujeito social na formação e apropriação do capital social na
prática, o método de organização deveria ser não-diretivo/autônomo e apoiar-se na reflexão
crítica dos mecanismos de poder que presidem a organização dos coletivos e suas vinculações
sociais. A autonomia não se constrói sem um método de organização que opere coletivamente
respeitando os espaços individuais; onde a instância reguladora deixe de ser personalizada nas
lideranças para ser prerrogativa de comunidades rurais organizadas com respeito às
singularidades. Se, do ponto de vista meramente instrumental, os métodos mais hierarquizados e
diretivos, centrados nas lideranças e no respaldo de organizações fortes, têm muita aceitação
entre as populações rurais na perspectiva de ganhos visíveis, como é o caso da mobilização para o
acesso à água P1MC, freqüentemente as organizações que deles resultam têm baixa estabilidade e
carecem de investimentos permanentes de reforço, controle ideológico e político. Constata-se
nessa pesquisa que o peso da dependência, reforçado pelo individualismo e pelas dificuldades nas
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relações com as entidades, aparece na base das principais dificuldades de desenvolvimento das
comunidades, com repercussão direta na ausência de comunidades rurais com iniciativa própria,
autonomia para tomar suas próprias decisões. Nessas condições, os modelos de planejamento
participativo preconizados e praticados pelos mais diversos agentes de apoio às populações rurais
dos Municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí parecem pouco consistentes para o engajamento e
compromisso dos agricultores com as decisões coletivas, tanto pelas deficiências dos métodos,
em si, como pela postura diretiva dos agentes externos que os aplicam. É preciso superar a
dependência com relação às entidades, ao governo e a outros atores externos à comunidade sem
construir dependências para dentro. A prática de organização comunitária deve permitir a
construção de laços de confiança entre os membros das comunidades rurais, baseados em uma
relação dialógica, sem que isso ameace as pessoas e a estabilidade da organização.
Com isso, surgem as inconveniências da mobilização e da organização em bases comunitárias
para superar as condições de dependência e subordinação. De um lado, a luta contra os problemas
freqüentes no semi-árido, exigindo métodos mais objetivos com resultados mais rápidos,
privilegiando estratégias e métodos de mobilização mais efetivos no curto prazo, com ênfase à
homogeneização das práticas (estratégias que exigem o alinhamento de estruturas centralizadas e
hierarquizadas, do plano nacional para o regional e desse para o local). Neste caso, por exemplo,
enquadra-se o controle social, claramente exercido pelas entidades executoras do P1MC.
Enquanto pressuposto da cooperação, esse controle social se faz através do comparecimento às
reuniões e da participação dos agricultores nos mutirões de construção promovidos pelo
programa. A presença de comportamentos não cooperativos, resulta em ações coercitivas ou de
apelo moral, tais como a ameaça às comunidades pelas entidades, de não ampliarem o número de
famílias beneficiadas pelo programa, caso elas não participem do mutirão. Ou ainda, a ameaça de
retirar da pauta de negociações algumas comunidades em virtude desses “problemas”. É óbvio
que esta visão é legitimadora do status quo presente nas ações de modernização conservadora e
até mesmo nas ações implementadas por organizações da sociedade civil de promoção do
“desenvolvimento sustentável”, cujo sustentáculo encontra-se na dependência de determinados
grupos, comunidades, sociedades às ingerências de outro.
Por outro lado, a subordinação e a dependência das estruturas locais com relação às estruturas
regionais e nacionais, que inibem a construção de processos locais mais consistentes, com base
na reflexão crítica, inclusive sobre as práticas políticas. Contudo, é preciso evidenciar a
importância de métodos já experimentados com resultados objetivos na formação de sujeitos
sociais autônomos, como é o caso do Fundo Rotativo Solidário.
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3.2 – O Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Virgem da Lapa

Para uma análise das práticas participativas empregadas pelo “Programa Um Milhão de Cisternas
Rurais – P1MC” na promoção e capacitação das populações rurais para a construção de cisternas
para captação e armazenamento de água de chuva foram escolhidos dois casos exemplares14,
neste caso, a Cáritas Diocesana, vinculada à Igreja Católica do Município de Araçuaí; e o
Sindicato dos Trabalhadores rurais no Município de Virgem da Lapa, ambos os municípios
localizados no Médio Jequitinhonha.
A organização sindical, sobretudo dos trabalhadores rurais, desempenha um papel político
inegável. Ela pode ao mesmo tempo servir de interlocutora, representante da sociedade civil nas
negociações entre essa e a sociedade política e, nessa medida, constituir-se como elemento
facilitador da intervenção estatal, ou como entrave, mediante mobilização contrária às
intervenções pretendidas e resistências às formas de intervenção pública. Em Virgem da Lapa,
ora a atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais oscilou entre um e outro papel. Porém,
segundo a análise das entrevistas feitas com representantes e membros do STR, pode-se perceber
o predomínio de um papel contestador.
O STR de Virgem da Lapa tem grande representatividade, tendo em vista que conta com a
participação de aproximadamente 5800 filiados15, e um grau significativo de mobilização política
e dinamismo, sendo uma das poucas entidades realmente atuantes no município.
O STR nasceu e se consolidou em 1973. As lutas empreendidas por trabalhadores rurais para sua
criação são um exemplo dessa mobilização “de baixo para cima” no município, já que emergiu da
necessidade que esses trabalhadores tinham de fundar um órgão que os representasse de fato. Em
sua entrevista para esta pesquisa, a filha de um dos fundadores e atual Secretária do Sindicato
revela alguns dos aspectos mais importantes dessa trajetória até os dias de hoje. Segundo ela, até
a consolidação do STR, os trabalhadores rurais, à época da fundação, tiveram que reivindicar a
doação de uma sede para a entidade junto à Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, bem como
lutar contra os interesses de “coronéis” da região que viam aquele movimento de trabalhadores
rurais com desconfiança. De acordo com a entrevistada, um dos momentos mais críticos
14

A escolha dessas duas entidades como objeto de estudo repousa sobre a trajetória de consolidação e atuação
distintas e seu reflexo nas comunidades rurais, principalmente no que se refere ao nível de participação das
comunidades rurais atendidas por estas entidades, e se há um incremento desta participação em virtude do caráter das
relações que são estabelecidas entre estas duas entidades, a priori tão distintas entre si, e as comunidades rurais .
15
Segundo dados fornecidos pelo Diretor de Políticas Agrícolas e de Reforma Agrária do Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Virgem da Lapa, em entrevista concedida a pesquisadora no dia 29/05/2006.
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vivenciados tanto pelos fundadores quanto pelos trabalhadores, foram as ameaças de morte feitas
ao então Presidente, no final da década de 1970 e início dos anos 80. Os “coronéis” de Virgem da
Lapa se sentiam ameaçados sobretudo pelo fato desses mesmos trabalhadores reivindicarem uma
reforma agrária no município, o que representava uma grande ameaça ao status quo estabelecido
pelas elites agrárias na região.
Um outro fato de extrema relevância é que as lutas do sindicato sempre estiveram atreladas à
expropriação dos pequenos proprietários, gerada pela expansão de empresas reflorestadoras e das
fazendas de café no Vale do Jequitinhonha.
A partir da década de 70, período que coincide com a fundação do STR de Virgem da Lapa, há a
incorporação de imensas áreas de “chapadas” para a expansão dessas duas frentes de
modernização conservadora. Isso gerou enorme impacto no modo de (re) produção dos pequenos
agricultores, que era assegurado pelos seguintes processos:

apropriação das “grotas” e “chapadas”, onde os agricultores desenvolviam cultivos
alimentares, criavam animais e obtinham outros elementos necessários à sua reprodução
material; organização familiar do trabalho e desenvolvimento de formas de cooperação e
de ajuda mútua (mutirão, troca de dias); participação no mercado regional (feiras), onde
vendiam alguns de seus produtos e compravam mercadorias que complementavam o
consumo doméstico; migração sazonal dos membros masculinos do grupo familiar para
o sul do país, onde se empregavam como assalariados temporários; e vida comunitária
permeada por relações de parentesco e de compadrio que constituíam a base sobre a qual
se organizavam o processo de produção e as demais manifestações sócio-culturais do
grupo (GARDELHA e SGRECIA 1987, p. 62).

Essas estratégias de sobrevivência estavam ameaçadas pelo desenvolvimento desse modelo
agrícola na região, mormente quando o Estado passa a privilegiar ações como venda de terras
devolutas a baixo custo, isenção de imposto territorial, fornecimento de crédito rural a juros
negativos, favorecimento das empresas em disputa com posseiros, manutenção de uma rede de
serviços que favorecia a agroindústria e constituição de redes de serviços de caráter
assistencialista para a contenção das tensões sociais (GARDELHA e SGRECIA 1987).
Além disso, foram usadas também diversas formas de violência contra os pequenos agricultores
(uma das formas de violência retratadas pela entrevistada foram as ameaças de morte) como as
fraudes, a destruição de benfeitorias e roças para “limpar” a área e o assassinato de posseiros
(GARDELHA e SGRECIA 1987).
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Mesmo com as ameaças e as dificuldades de natureza material e ideológica, o STR de Virgem da
Lapa conseguiu se consolidar, apesar dos conflitos e disputas internas. Entretanto, com o decorrer
das décadas, as atividades do Sindicato foram reduzidas à conscientização dos trabalhadores
rurais quanto aos seus direitos sociais, tais como aposentadoria, seguro-acidente de trabalho,
auxílio doença, etc. Essas atividades, não menos importantes que as de mobilização da população
rural, ocupam então grande parte dos esforços do Sindicato, além de atividades como a luta pela
igualdade de gênero, entre outros.
Com todo este histórico de lutas e reivindicações, o STR de Virgem da Lapa mostrou-se pouco
engajado no que se refere a proposta de mobilização do P1MC, assumindo “à risca” o papel de
entidade executora, no sentido de ir às comunidades e executar a construção das cisternas. Tendo
em vista a análise das entrevistas concedidas pelo Diretor de Políticas Agrícolas e de Reforma
Agrária do STR e de alguns sindicalistas é possível afirmar que não há uma preocupação quanto
à mobilização e ao envolvimento das famílias. Na análise da entrevista concedida pelo Diretor de
Políticas Agrícolas e Reforma Agrária, responsável pela condução do P1MC no município, é
possível notar uma preocupação maior por parte deste em relação aos resultados, ou seja, se a
caixa foi ou não construída do que com o processo, conforme trecho selecionado da entrevista:

[Pergunta]: E como vocês trabalham com as comunidades depois que as famílias estão
escolhidas?
[Diretor]: A gente volta lá na comunidade. A gente compra o material, manda pra lá e
esse líder fica recebendo lá e conferindo tudo pra gente. E depois a gente volta
conscientizando eles pra poder cuidar da caixa. De vez em quando a gente dá uma
passada pra saber como é que ta a caixa. Se ta cuidando certinho, se não ta dando
vazamento. E se eles deixar a caixa seca, a caixa vai vazar ou deixar o cano lá, o sol vai
queimar ele, empenar tudo, é isso mesmo.
[Pergunta]: Tem mutirão, como que é?
[Diretor]: Na construção tem mutirão, sem mutirão demora muito construir uma caixa.
Tem que ser mutirão.
(Entrevista realizada em Maio de 2006 com o Diretor de Políticas Agrícolas e de
Reforma Agrária do Sindicato dos Trabalhadores de Virgem da Lapa.)
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3.3 – A Cáritas Diocesana em Araçuaí e a necessidade de se repensar o conceito de
“comunidade”

A Cáritas Brasileira é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e foi
fundada em 1956 tendo como objetivo inicial a articulação de todas as obras sociais católicas e a
coordenação do Programa de Alimentos doados pelo governo norte-americano através da CNBB.
Este programa de distribuição de alimentos desenvolveu-se dentro da concepção de
"Desenvolvimento da Comunidade". Essa concepção marcou a Cáritas sobretudo até os anos 60,
tendo como direção ações de caráter assistencialista. Neste período, a Cáritas era ligada ao
Secretariado Nacional de Ação Social e foi criada num contexto em que “... o serviço social era
visto como um amenizador das chagas sociais do capitalismo” (CÁRITAS). Em 1966, a Cáritas
Brasileira desligou-se oficialmente do Secretariado Nacional de Ação Social da CNBB,
constituindo-se em entidade jurídica autônoma, porém vinculada filosófica e doutrinalmente à
CNBB. Porém, a partir de 1974, com o término do programa de alimentos, a maioria dos
Escritórios Regionais e Cáritas Diocesanas fecharam. Outras iniciaram um novo processo de
organização na perspectiva da promoção humana. Até 1977, estendeu-se a fase da reorganização
das estruturas regionais. Os escritórios que ainda funcionavam foram transformados em
secretariados

regionais,

adequando-se

às

estruturas

da

CNBB.

Com o término do programa de alimentos e com o passar dos anos, a Cáritas Brasileira foi
redimensionando sua prática no que diz respeito à sua metodologia de trabalho e prioridades de
ação. Aos poucos, foi passando de um trabalho simplesmente assistencial para um trabalho
libertador, articulado com as demais pastorais sociais e com o movimento popular, dando ênfase
à construção e conquista da cidadania através de relações democráticas e políticas sociais
públicas (SOUZA, 1993).
A Cáritas Brasileira, além de integrar a Rede Cáritas Internacionalis, que atua em mais de 200
países e territórios, possui também nove regionais, sendo uma delas a Regional Minas Gerais,
criada em 1989, congregando 10 entidades membros. Uma dessas entidades membros é a Cáritas
Diocesana de Araçuaí, que está dividida em 5 regionais, envolvendo 20 municípios, 21 paróquias
e cerca de 850 comunidades, tanto em âmbito urbano, quanto rural. Ela tem como linhas de
ação16:

16

Retirado do site da Cáritas na internet: http://www.caritas.org.br/
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-

Infância, adolescência e juventude;

-

Economia popular solidária;

-

Segurança alimentar e nutricional;

-

Convivência com o semi-árido;

-

Participação em Políticas Públicas;

-

População de rua e catadores de materiais recicláveis;

O Programa de Convivência com o Semi-árido, tem como área de atuação principal o Médio
Jequitinhonha, com projetos na área de recursos hídricos, produção apropriada, educação
contextualizada, gestão de áreas naturais degradadas e segurança alimentar, entre outros. A maior
parte dessas ações é executada em parcerias, articulações e redes de organização da sociedade
civil, entidades internacionais de cooperação (KZE/ Misereor, FIAN, Cáritas Alemã e Suíça, etc).
A Cáritas foi uma das entidades pioneiras ao trazer à baila a discussão sobre a convivência com o
semi-árido. Ela integra a Articulação com o Semi-Árido – ASA e desenvolve o P1MC,
paralelamente ao Programa de Convivência com o Semi-Árido. Sua atuação no Médio
Jequitinhonha e especialmente em Araçuaí se confunde com as ações da Diocese de Araçuaí,
pertencente à Igreja Católica, e teve início em 1979 com uma enchente de proporções
catastróficas, que arrasou a parte baixa da cidade. Nessa ocasião, um bairro inteiro, o Canoeiro,
surge da tragédia, conforme relata a representante do P1MC em Araçuaí:

A cáritas começou em 1979, aqui teve uma época que teve uma enchente muito grave
desabrigou muitas pessoas e a diocese resolveu trazer, criar a Cáritas aqui ... [...] E a
Cáritas ela nasce então em 79, numa ação emergencial foi a época da seca, da enchente
que teve...uma enchente muito grave. A água desabrigou várias pessoas, barracas. [...]
“... com esta enchente de 1979 nasce o bairro Canoeiro, que aqui é conhecido como
mutirão. Ele deve ter mais ou menos 350 a mais famílias”. (Entrevista realizada em
Maio de 2006 com a Técnica Agrícola da Cáritas e representante do P1MC em Araçuaí)

Esse bairro ficou conhecido como mutirão devido às ações de ajuda mútua empreendida pela
Diocese de Araçuaí, moradores da cidade e municípios vizinhos para a construção de cento e
onze casas. O mesmo aconteceu em Itaobim, Itinga, Berilo e Jequitinhonha, onde a Diocese
assumiu a construção de 240 casas em colaboração com as Prefeituras, que remuneraram os
pedreiros, a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
57

Gerais) através de subsídios técnicos e a AMEJE (Associação dos Municípios do Médio
Jequitinhonha), que doou cestas básicas (SOUZA, 1993). Em decorrência das circunstâncias que
conduziram o nascimento da Diocese de Araçuaí, com suas primeiras atividades ligadas ao
trabalho em mutirão, é possível explicar a opção que a Cáritas fez pela utilização dessa
modalidade de trabalho coletivo nas comunidades rurais em que atua, assim como a defesa árdua
que os agentes pastorais da Igreja do município e os técnicos da Cáritas fazem do mutirão.
Estes mesmos agentes e técnicos têm investido na elaboração, manifestação e difusão de um
moral religiosa, que sirva não apenas de refúgio espiritual dos oprimidos, mas também de forte
inspiração para a luta transformadora. Esta nova moral religiosa, proveniente da “Teologia da
Libertação”17 esta assentada sobre a promoção e difusão de um modelo de solidariedade no
campo, já que a este é atribuída a função de romper com o individualismo que assola não só as
populações urbanas como as rurais e que se manifesta, sobretudo, com o avanço do modo de vida
urbano no campo, conforme relato da Técnica da Cáritas:

[Técnica]: A idéia de mutirão é pra resgatar o laço de solidariedade. As nossas
comunidades rurais elas não estão tendo vínculo de comunidade rural.” [...] “... nós ainda
temos ainda uma coisa que é positiva, mas que tem um lado negativo que é a questão da
televisão. A televisão está em todas as comunidades. O cara não tem banheiro pra
defecar, ele não tem fossa seca, não tem privada, ele defeca no mato, mas ele tem a
televisão, parabólica, essa ele tem lá na sala. E aí as pessoas ficam muito
individualizadas, então não fomenta isso. A forma do mutirão é pra resgatar isso, a
questão da solidariedade. Porquê? Porque as entidades, que tem seu recurso próprio,
cada uma pra se virar, porque elas teve que se juntar e brigar pra trazer o projeto pra cá
que não é mérito só da Cáritas e nem de uma nem de outra, mas é de uma conjunto.
Porque que nós tivemos de brigar enquanto eles na comunidade não se juntam? Você vê
que isso é incoerência nossa, se a gente não fizesse isso né? Então, a gente fomenta o
trabalho de mutirão. E mesmo porque no mutirão surge novas idéias, as pessoas reunidas
elas tem idéias melhores, elas escutam os problemas, elas começam a despertar pras
coisas , um puxa o outro e preserva aquela questão de amizade.
[Pergunta]: Esse mutirão ta ligado também à questão da Igreja? Já é um hábito da Igreja
trabalhar com isso?
[Técnica]: Também tem fortalecido muito a questão da Igreja. A Igreja prega muito a
questão da solidariedade, a Igreja prega muito a questão do companheirismo do
coleguismo, E agora, eu particularmente, que sou mulher e tenho uma sensibilidade de
perceber que várias mulheres tão atravessando o problema da depressão. E a depressão
nada mais é do que a questão do isolamento. Uma falta de uma atividade, né? Mesmo
pra desabafar seus problemas, né? De discutir, de envolver mesmo e assumir outras
17

A teologia da libertação é uma escola importante e controversa na teologia da Igreja Católica desenvolvida depois
do concílio Vaticano II. Ela dá grande ênfase à situação social humana. Este movimento foi forte durante as décadas
de 60 e 70, quando se espalhou de forma especial na América Latina e entre os Jesuitas, sendo uma das orientações
para o movimento das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Seus defensores baseiam-se em idéias de amor e
libertação de todas as formas de opressão (especialmente opressão econômica)
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tarefas. E aí que a gente fortalece mais ainda essa questão da solidariedade. (Entrevista
realizada em Maio de 2006 com a Técnica Agrícola da Cáritas e representante do P1MC
em Araçuaí)

É nesta fronteira entre o tradicional e o moderno que se encontra a Cáritas e a Igreja de Araçuaí,
na medida em que exercem um catolicismo universal e defendem os pobres, atuando em uma
região periférica e predominantemente rural, aderindo a valores da modernidade, situando-se
entre o avanço modernizador capitalista e a tentativa de manter o ideal de comunidade.
Essa pluralidade tanto das ações da Cáritas quanto da Igreja em Araçuaí se manifesta na
emergência das comunidades, à maneira das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base). Segundo
Paiva,

“elas se colocam como comunidades: lugar de relações primárias, ao nível pessoal,
afetivas e eclesiais: comunidades de fé em Jesus Cristo, sinal de sua salvação e presença;
de base: o núcleo menor deste todo que a Igreja Universal, identificado na prática, como
os pobres. [...] As CEBs, com efeito são expressão da Igreja sensibilizada pelo contexto
social em que se insere, à busca da transformação política necessária” PAIVA (1987,
p.142)

Nesse sentido, para as comunidades rurais de Virgem da Lapa e Araçuaí a noção de comunidade
passa não só pelo vínculo de parentesco, mas também pela organização e presença em algum
momento no passado, das CEBs, que fortalecem e recriam a unidade e as identidades das
comunidades, através do discurso e apelo religioso. Essa denominação dada aos agrupamentos
rurais, associa-se então à presença da Igreja no meio rural e tem início na década de 1960, em que

A Igreja apareceu como o primeiro núcleo de resistência: não que ela tenha tomado a
iniciativa, mas porque oferecia condições mínimas. [...] Há primeiramente, razões de sua
história, cujo marco mais significativo se acha no Concílio Vaticano II. A Igreja se abre,
então, para o mundo tal qual ele se apresenta e procura situar-se nele. Em termos latinoamericanos, essa conversão aconteceu com a II conferência Episcopal, realizada, em
1968, na cidade de Medellín, na Colômbia. A palavra de ordem foi a opção preferencial
pelos pobres, entendidos estes como oprimidos, os explorados, os injustiçados; enfim,
como todo o povo latino-americano. Essa Conferência já se realizou no contexto da
ditadura brasileira, que serviu de modelo para outras ditaduras do Continente. Aqui , o
esfacelamento das forças populares, tão frágeis ainda, fez com que outro abrigo não
houvesse senão a Igreja. A resistência levou à formação de grupos que, à luz da fé,
procuraram o caminho de construção de uma sociedade, justa e fraterna. Eram as
Comunidades Eclesiais de Base, que, já anunciadas em planos pastorais da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – surgiam marcadas pela experiência dolorosa
da gente do povo, em fome, em perseguição política, atingida, no seu direito à vida e à
liberdade. Isso faz parte de sua história. Isso favoreceu o sentido comunitário das
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pessoas, revivescido pelas condições adversas, em direção à transformação (PAIVA,
1987, p. 141).

A utilização do conceito de “comunidade” e as estratégias de ação adotadas pelas ONGs e
entidades como a Cáritas e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Virgem da Lapa têm
contribuído para o reconhecimento do direito das comunidades rurais à participação e inspirado a
implantação de processos democráticos em projetos de promoção/transformação social, combate
à pobreza e elaboração de políticas públicas. Porém, por outro lado, pode reduzir o problema da
participação a práticas localizadas, distanciando-se da ampla dimensão desta questão, que
ultrapassa o fomento a práticas participativas de pequenos agrupamentos rurais locais.
A classificação desses grupos em “comunidades” não é suficiente para compreender o universo
significativo das comunidades rurais do Médio Jequitinhonha. Atribuir uma mesma identidade
social a grupos distintos pode resultar em generalizações que dissimulam características
particulares e especificidades que são determinantes para o bom desempenho de qualquer projeto
ou programa de ampliação dos espaços democráticos que tem como pretensão o envolvimento de
comunidades. Nesse sentido, existe um certo equívoco na apropriação que as entidades e
determinados setores de organizações governamentais fazem do conceito de comunidade. Em
primeiro lugar, porque esse conceito é apropriado por estes sujeitos enquanto sinônimo de
unidade, estabilidade, imutabilidade, apresentando uma única dimensão, em que existe uma
identidade inerente a todos os agrupamentos sociais. No entanto, “a identidade é tão difícil de se
definir, precisamente em razão de seu caráter multidimensional e dinâmico. É isso que lhes
confere sua complexidade, mas também o que lhe dá sua flexibilidade” (CUCHE 1999, p.196).
Em segundo lugar, este conceito, que comporta as noções de homogeneidade, de identidade
comum, de intimidade, de solidariedade, de confraternização e vizinhança, geralmente é
acompanhado de conceitos morais fortes e/ou referências religiosas. Isso o caracteriza pela
inclusão, porém de forma limitada, na medida em que só se define contra o exterior e deve dar
constantemente garantias de adequação para evitar a dissolução e a indiferenciação. Essa
construção é evidente em momentos de crise, de ameaça, como por exemplo na possibilidade de
perda do território pela implantação de empreendimentos hidrelétricos (Casos de Murta e Irapé
no Médio Jequitinhonha) ou ainda no enfrentamento de alguma calamidade (enchentes, secas
drásticas, etc). Contudo, nos momentos de recuo ou desaparecimento desta ameaça
externa/interna, a desmistificação dessas idealizações é necessária, já que elas conduzem a
60

decepção por parte dos órgãos intermediadores (ONGs) e do Estado em relação a essas
comunidades, culpando-as pela baixa adesão ou até mesmo pelo

insucesso das ações

implementadas em determinados locais. Na verdade, essas “desilusões” são frutos das
idealizações promovidas por esses mesmos organismos, que difundem essas idéias baseadas em
mitos criadores de motivação e não na realidade desses grupos (LENÁ e ORSTON-PARIS,
1997).
Logo, a partir das experiências empíricas e da análise do discurso da Cáritas é possível perceber a
importância dada ao conceito de comunidade e o papel atribuído aos agrupamentos humanos
envoltos neste conceito, como vetores da solidariedade e auto-organização. Porém, deve-se
atentar que essa dimensão tão valorizada e estimulada pela Cáritas, assim como pela ASA é mais
uma construção imaginária do que uma representação da realidade local, colocando em risco a
proposta de construção de um novo paradigma para a região na medida em que subverte o
programa e as estratégias de ação em manuais, cartilhas, sem significado e identificação com as
comunidades rurais.

3.4 – Desafios e limites da participação no P1MC: o mutirão e o Fundo Rotativo Solidário

O Programa P1MC como dito anteriormente, não se limita apenas a construção de cisternas para
estocagem de água. Ele visa introduzir um processo efetivo de organização e mobilização social e
de formação para a gestão de recursos hídricos. Além disso, este programa tem como um de seus
principais objetivos incutir no sertanejo ações e idéias que dêem a ele a oportunidade de romper
com a política oligárquica e estatal para a região, muitas vezes, embasadas no coronelismo e no
assistencialismo.Através de um processo educativo, o Programa objetiva contribuir para a
transformação social, através da ampliação da compreensão e da prática da convivência com o
semi-árido. Conviver com o semi –árido é antes de tudo, um processo político, social, econômico
e cultural, que implica na mudança de um paradigma dominante para um novo paradigma, em
que prevaleça uma nova cultura política, baseada na participação da população rural nas decisões
e nos planejamentos políticos para o semi-árido; uma nova relação/interação do sertanejo com o
ambiente; uma nova organização social, na qual as políticas públicas estejam voltadas para a
promoção da região, tornando-a viável sócio-economicamente.
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Para tanto, as entidades que congregam a ASA, acreditam que a cisterna é o símbolo desta
mudança, a representação deste novo paradigma, já que para a sua construção um longo caminho
tem que ser percorrido, desde a liberação de recursos pelas organizações parceiras e governo
federal até a aquisição dos materiais e seu transporte às comunidades, passando pela mobilização
e capacitação das famílias para a construção em si. Uns dos componentes considerados decisivos
para o sucesso do P1MC é a mobilização, que significa “convocar e unir vontades para atuarem
em busca de um objetivo comum” (ASA 2003, p. 12) Na verdade, essa mobilização envolveria
toda a população brasileira, desde a dona de casa que decide doar recursos para a ASA até as
empresas privadas e organizações não governamentais dispostas a contribuir com o programa.
Porém, a base dessa espiral de mobilização (ASA, 2003) seria a família que mora nas
comunidades rurais do semi-árido. Para que essa mobilização de base se efetive, as organizações
encampadas pelo P1MC adotam uma metodologia, que segundo eles é adequada, capaz de levar
as comunidades rurais à organização, ao fortalecimento do sentido coletividade e solidariedade.
Essa “metodologia participativa” é basicamente representada por um sistema de ajuda mútua, o
mutirão. Este é definido como “... práticas de auxílio mútuo, a que não são estranhas, também,
motivações de amizade, parentesco e compadrio, ora revestem caráter pessoal e se traduzem na
prestação recíproca de toda sorte de serviços, ora grupal ou coletiva, envolvendo a maioria dos
elementos que formam a vizinhança” (CALDEIRA 1956, p. 29)
O mutirão enquanto vetor desta mobilização é difundido por todo o semi-árido, no P1MC,
inclusive nos municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí, área-objeto deste estudo. No entanto,
conforme já havia sido relatado no início deste capítulo, em conversas com os agricultores rurais
e por vivência própria, percebi que este método, que eu prefiro denominar de prática, não era
muito bem aceito por estas famílias. Isso se deve a minha própria experiência empírica nas
comunidades de Marimbondo e Mutuca de Cima, respectivamente localizadas nos Municípios de
Virgem da Lapa e Coronel Murta, no âmbito do Projeto “Gestão de Recursos Naturais e Geração
de Renda no Médio Jequitinhonha, Minas Gerais” e que suscitou esta pesquisa. Nesta ocasião, eu
e meu orientador, Klemens Laschefski esperávamos o envolvimento das comunidades no
processo de construção de cisternas através da reprodução do mesmo método empregado pelas
entidades presentes no P1MC, ou seja, pelo mutirão. Porém, tamanha foi a nossa surpresa ao nos
depararmos com uma aparente situação de desinteresse e desmotivação das famílias rurais. As
famílias de

Mutuca de Cima, envolvidas diretamente com o projeto, precisaram pagar aos

camaradas para que a fenda fosse aberta para a construção da cisterna. Essa etapa é uma das mais
críticas do Programa, pois exige um número significativo de participantes para a cavação, tendo
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em vista as características do solo da região, muitas vezes raso e pedregoso. Dificuldades
semelhantes também foram encontradas na comunidade de Marimbondo, em Virgem da Lapa.
Diante daquela situação, procurei um dos moradores da Comunidade Mutuca de Cima, o seu
Dario, agricultor, cujo relato revelou que o fato de as pessoas não ter comparecido ao mutirão
não era sinônimo de desinteresse das comunidades. Na verdade, o mutirão, segundo ele, é
acionado em ocasiões específicas, de acordo com o interesse e com as regras do grupo. Outro
ponto fundamental de sua versão, é que a escassez de mão-de-obra na região, inviabiliza
trabalhos/ projetos de tal natureza, tendo em vista as migrações que ocorrem naquela região. Uma
outra explicação plausível para aquela situação é que a promessa de construção de mais cisternas
futuramente, não garantirá a participação das famílias, pois o tempo do sertanejo, não é o tempo
do pesquisador ou o do financiador dos projetos. A vida destes sertanejos se pauta pelo ritmo da
natureza, da agricultura de subsistência.

O ritmo da sua vida é determinado pelo dia, que delimita a alternativa de esforço e
repouso; pela semana, medida pela revolução da lua, que suspende a faina por vinte e
quatro horas, regula a ocorrência das festas e o contacto com as povoações; pelo ano,
que contém a evolução das sementes e das plantas. A vida do caipira é fechada sobre si
mesma, como a vida destas. A atividade favorece a simbiose estreita com a natureza,
funde-se no ciclo agrícola, submetendo-o à resposta que a terra dará ao seu trabalho, que
é o pensamento de todas as horas. (CANDIDO, 1971, p.123)

Seu Dario, numa análise lúcida da própria realidade lançou as bases para as hipóteses contidas e
exaustivamente testadas desta pesquisa. Daí surgiram questionamentos quanto à legitimidade
desta prática nas comunidades rurais de Virgem da Lapa e Araçuaí e sua repercussão para a
consolidação dos resultados almejados pelas entidades responsáveis pela execução do P1MC, o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Cáritas Diocesana, respectivamente. Cabe ressaltar que a
escolha dessas duas entidades se deu pelas representações e espaços de diálogo que cada uma
detém diante do território que abrangem, de acordo com os itens 3.2 e 3.3 deste capítulo.
Segundo relato dos agricultores de ambos os municípios e inclusive de Coronel Murta, áreaobjeto de uma pesquisa financiada pelo CNPq, da qual derivou esta monografia, o mutirão é
inadequado na visão da população por referir-se à uma prática para fins coletivos e não o
contrário. Como já foi dito anteriormente, o mutirão é uma prestação de serviços recíproca, que
se dá de forma grupal ou coletiva, possuindo uma regra intrínseca, não descrita em manuais ou
convenções. Esta modalidade de trabalho de ajuda mútua, na maioria das vezes é solicitada em
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dois casos distintos: no primeiro se enquadram os pequenos mutirões, prestados em situações de
determinada urgência, no qual imperam o fator surpresa, tais como morte, doença, partos,
acidentes, calamidades, etc. No segundo, encontram-se as derrubadas, roçadas, queimas, etc, com
o objetivo de efetivar tarefas de acordo com a necessidade do grupo. O mutirão pode ainda estar
associado à efetivação de obra ou serviço de interesse geral, tais como construção ou conserto de
estradas ou à promoção de atividades recreativas ou religiosas. Nos municípios estudados e
conforme relato do seu Dario da comunidade de Mutuca de Cima (Município de Coronel Murta),
o mutirão é solicitado para a realização de obra ou serviço de interesse coletivo como a
construção de creches, escolas, estradas vicinais, etc; e para a realização de festas da igreja ou
ainda para a realização de enterros.
No momento em que as entidades propõem a essas comunidades a realização de mutirão para
outra finalidade, que não fazem parte de sua prática social, há uma colisão de culturas, de
posturas diante da proposta do Programa. De um lado, encontram-se as entidades que importam
um ideal de participação, juntamente com os fluxos financeiros e ideológicos de organizações
internacionais para o nível regional e local, e de outro, estão as comunidades que reagem, muitas
vezes, de forma inesperada para os técnicos, se recusando a participar do programa ou
simplesmente adotando estratégias para dissimular uma forma de organização própria.
É importante observar o processo de reflexão desses agricultores acerca do mutirão já que
revelam a força de pressupostos culturais na seleção de determinadas experiências que surgem ou
que são propostas pelas entidades para as famílias de lavradores.

Assim lavradores podem recusar “inovações” porque elas podem ir contra arcabouços
teóricos, seus conhecimentos e pressupostos que alicerçam suas relações com a natureza
e com outros lavradores. E esses pressupostos não podem ser entendidos como folclore
ou crenças absurdas, ao contrário são conhecimentos locais que forma sendo construídos
ao longo de muito tempo, de forma cumulativa e sistemática, baseados na
experimentação e na prática de várias gerações. (GALIZONI e RIBEIRO, 2004, p. 08)

Dessa forma, programas como o P1MC, que tem como proposta uma mudança na organização
social de comunidades tradicionais como as do Médio Jequitinhonha, não podem esperar uma
adesão ampla e irrestrita da população, mesmo diante do argumento da escassez, visto que outros
aspectos também são importantes como a reciprocidade, as estratégias de sobrevivência e
reprodução social e material, o sistema de produção e suas temporalidades, o sistema de
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parentesco, a sazonalidade e organização do trabalho, etc. Antes de tudo, é preciso que os
formuladores do programa compreendam que a

unidade básica de reprodução social camponesa é o grupo doméstico, inserido numa
parentela e vizinhança, sobre o qual pesam laços de solidariedade e ajuda mútua. Ele é
entendido como um sistema de relações internas e externas, baseado num princípio de
residência. O grupo doméstico compreende a família nuclear, mas pode agregar outros
membros, como sobrinhos, tios, irmãos, mãe, pai, sogro e sogra. A intensidade do
trabalho na unidade de produção tem como teto limite o número de trabalhadores diretos
existentes na unidade de consumo. [...] A reciprocidade do grupo doméstico é que
possibilita acionar estratégias de reprodução social, baseadas num jogo de obrigações
mútuas de seus membros no sentido de assegurar a reprodução do e como grupo. As
relações internas do grupo doméstico são orientadas ainda por princípios de hierarquia e
de gênero, que definem o processo de trabalho na unidade de produção e consumo e a
ação de cada um de seus membros. (MAIA, 2003, p.01)

No caso, o mutirão, uma das muitas estratégias desenvolvidas por estas famílias, só é posto em
prática para fins já previstos pelas regras do grupo, conforme já mencionado acima. Assim, além
da importância da finalidade coletiva, tanto quem recebe ajuda quanto quem concede o auxílio
espontâneo, embora não haja nenhum tipo de acordo contratual, tem o dever de retribuir.
Essa obrigação consagrada pelo costume, segundo Marcondes (apud CALDEIRA, 1956, p.32) é
de natureza puramente moral , conforme acentua:

“É o mutirão um contrato com fundamento moral e não legal, no qual existe uma
importante característica da retribuição, cuja unidade é o dia de serviço (sem que se
confunda com a instituição do “ dia de serviço” também usado no meio rural, mas
diferente do mutirão). O organizador pede ao vizinho ou amigo um dia de serviço,
unidade essa que será oportunamente retribuída, de maneira sagrada. Aquele devedor
que por qualquer motivo – sem se desculpar – falta ao mutirão do seu credor, sofre
sanção moral coercitiva da comunidade em que vive, a qual, na maioria das vezes, é
mais rígida que aquelas previstas em códigos, porque é simples, dura e impiedosa e não
depende de interpretações.”

Uma das explicações para o malogro da participação no mutirão pelo P1MC nas comunidades
rurais dos Municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí é a existência desse acordo tácito entre seus
moradores. Se não há garantias de que todos de determinada comunidade receberão cisternas, não
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há como garantir o comparecimento em massa, já que esse é um acordo que tem como
pressuposto a reciprocidade.
Porém, a explicação mais plausível para essa dissonância entre as expectativas das entidades e o
real papel desempenhado pelas comunidades rurais dos municípios estudados é a existência de
uma incompatibilidade de significados atribuídos às cisternas para ambos, bem como a
incompatibilidade entre as noções de organização do trabalho vigentes no imaginário das
entidades e a forma própria e específica de organização do grupo, do qual são recrutados os
participantes para a construção das cisternas. No primeiro caso, a cisterna para as comunidades
pertence ao domínio do particular/privado, sendo denominadas de acordo com a família que a
recebeu, por exemplo, a cisterna da Dona Maria; enquanto que para a Cáritas e o Sindicato, as
cisternas são símbolo de solidariedade, organização, coletividade, conforme trecho da entrevista:

“... ela é símbolo de solidariedade. Tanto solidariedade por quem doou. Por quem
mandou o recurso pra fazer, quanto pra quem participou, na construção, o monitor. E da
comunidade, porque ele participou do mutirão, aprendeu fazer, então ele vai fazer outras
entendeu? ...”
(Entrevista realizada em Maio de 2006 com a Técnica Agrícola da Cáritas e
representante do P1MC em Araçuaí)

Isso interfere de forma decisiva na adesão das famílias ao mutirão, já que, enquanto forma de
ajuda mútua tradicionalmente integrante da organização camponesa, só é viável quando é posto
em prática segundo a finalidade prevista pelas regras do grupo (enterros, festas religiosas,
serviços de interesse geral). Uma outra explicação para reforçar esta hipótese é que boa parte dos
recursos naturais das comunidades rurais do Médio Jequitinhonha (terra, água, plantas, minérios,
etc) são de domínio coletivo, resultando em abundância ou escassez sempre compartilhada,
comunitarizada (GALIZONI e RIBEIRO, 2004).
Em seu estudo sobre como as comunidades rurais do Jequitinhonha percebem a água, Galizoni e
Ribeiro explicam essa concepção:

“... a população rural tem formuladas uma série de princípios aplicáveis em relação à
água [...]. Segundo os lavradores, “a água é comum, ninguém pode tirar o direito dela;
água tem dono, é do povo, é dos bichos, água é pra todo mundo”. A terra, de acordo com
eles pode ser divisível e dividida, mas a água é um recurso público, não privativa, sem
donos, pois o destino dela é “circular igual”, uma vez que a água presa, barrada,
impedida de circular torna-se suja, imprópria, inservível. Dessa maneira, a suposta
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acumulação de águas em estoques pode reverter em dano para quem a privatiza, pois
parada sua serventia decresce, prejudica a quem prende” GALIZONI e RIBEIRO (2004,
p. 12)

Logo, a privatização da água, através das cisternas, é percebida de forma negativa pelas famílias
do Médio Jequitinhonha, na medida em que a concebem como um bem público, compartilhado.
Dessa forma, as comunidades percebem o problema da escassez de forma diferente daquela pelas
entidades como a Cáritas, o STR, a ASA, já que este não se manifesta da mesma forma. As
diferentes e, muitas vezes, contraditórias percepções a respeito do conceito de escassez, água e
cisterna, fazem toda a diferença no que tange à formulação e implementação de medidas de
combate ou convivência com a seca.
As contradições entre as formas de organização, no segundo caso, residem no fato de que para as
comunidades o mutirão é um compromisso espontâneo, de caráter recíproco, e não uma
obrigação, uma tarefa a cumprir enquanto condição para se participar ou não de um determinado
programa. Como o P1MC não compreendeu essa dimensão do mutirão, muitas vezes, seus
técnicos são levados a coagir as famílias a participarem, sob a ameaça de não serem
contempladas com as cisternas. Isso implica em uma idéia de participação forjada, direcionada,
passiva e acaba por refletir os anseios e expectativas de desenvolvimento do proponente dos
projetos e não a das comunidades, assentada em bases locais, ou seja, no seu histórico e na sua
própria forma de organização.
O P1MC, ao uniformizar o sistema de mutirão para todo o semi-árido brasileiro, pulveriza as
especificidades internas, territoriais e culturais. Percebe-se que há uma homogeneização da
solução e do uso de “formulas consagradas” de participação que, de alguma maneira, não
respeitam as singularidades locais. Esse aspecto é bem visível nos casos de Virgem da Lapa e
Araçuaí, em que existe uma dissociação entre as concepções locais do que é a cisterna e as
concepções atribuídas pelo Programa, determinando as diferentes estratégias adotadas pelas
populações locais para poderem se beneficiar do P1MC, e que diferem da proposta original.
Assim , muitos dos agricultores conduzidos a participar do mutirão, acabam por combinar entre si
uma outra forma de organização, através da adoção da troca de dias ou até mesmo do camarada
pago. A troca-de-dias e o camarada-pago são sistemas de trabalho baseados, também, na
reciprocidade acionados na comunidade. No primeiro, Neste sistema, o trabalho de um indivíduo
ou família é cedido a outro dentro da comunidade ou da parentela que, por sua vez, retribui na
mesma medida, meio dia, um dia, dois dias, etc; mas, não necessariamente na mesma intensidade,
67

pois o objeto de troca é o trabalho quantificado na unidade de tempo, independentemente de
quais sejam as tarefas a serem cumpridas.. No segundo, o pagamento pode ser feito em dinheiro
ou em espécie, mas não se caracteriza pelas relações capitalistas de venda da força de trabalho, de
assalariamento, no sentido empregador-empregado.

Este tipo de relação de trabalho, fundado em princípios de cooperação e reciprocidade,
demonstra como não são unicamente as leis de mercado que regulam e determinam a
ação econômica dos indivíduos. Formas tradicionais de relações de trabalho podem ser
reconstruídas ou adaptadas às novas formas geridas pelo mercado moderno. No sistema
camarada-a-dia, mesmo envolvendo trocas monetárias, o principal objetivo dos
indivíduos não era o lucro, mas a solidariedade, a ajuda mútua e a reprodução da própria
comunidade. (MAIA, 2003, p.15)

A utilização do sistema camarada-pago é garantida pelo dinheiro que os maridos enviam dos
canaviais, às vezes especialmente recomendado para essa finalidade. O dinheiro é enviado de
acordo com as necessidades de consumo do grupo doméstico, e não precisamente a cada mês,
podendo variar de acordo com a produção no corte da cana-de-açúcar. O camarada é contratado
para ajudar a preparar a roça ou para fazer as covas das cisternas, que geralmente exige muita
força física. Como os homens chegam das usinas comumente em novembro ou dezembro, eles só
participam do processo agrícola na colheita.
O processo de saída dos homens resulta em uma sobrecarga de trabalho para as mulheres, na
medida em que elas passam a cumprir, efetivamente, uma dupla jornada de trabalho, sozinhas, ao
realizarem todas as atividades do espaço da produção e, ao mesmo tempo, as atividades do
espaço do consumo da casa. Sem essas formas de cooperação vicinal é praticamente impossível
para os camponeses garantir a reprodução social e da vida familiar. (CANDIDO, 1971;
AMARAL, 1988; MAIA, 2003; e OLIVEIRA, 2005)
A adoção dessas estratégias pelos agricultores é percebida pelas entidades, sem a devida
importância, conforme afirmação da Técnica da Cáritas quando questionada sobre a repercussão
do mutirão:

[Pergunta]: No balanço geral, qual é a sua avaliação na questão do mutirão, da
participação das comunidades? Funciona, não funciona, quais são os problemas, o que é
que tem que ser melhorado?
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[Técnica]: Olha, às vezes o mutirão não funciona não, se eu te falar que esse programa
também é um mar de rosas, não é.Tem seus gargalos. Ás vezes você chega na
comunidade e eles estão tão assim desacreditado nas coisas que o mutirão funciona
capengadamente, sabe? Aí ao invés de formar a rede a comunidade toda, aí forma
vizinhos. Agora mesmo nós temos uma comunidade, que tem 3 vizinhos, eu ajudo na
caixa dele, ele vem na minha e eu vou na do outro. Só na nossa rodinha Cléa.
[Pergunta]: Uma troca de dias?
[Técnica]: É, uma troca de dias. Porque na verdade, também tem aquelas questões
pessoais, né? As brigas e a gente tem que respeitar isso. Eu sou de mal com você e eu
não consigo trabalhar junto contigo então, realmente você não tem como forçar, né?
Então assim esse é um dos gargalos
(Entrevista realizada em Maio de 2006 com a Técnica Agrícola da Cáritas e
representante do P1MC em Araçuaí)

No entanto, o insucesso do mutirão, é atribuído pelas entidades a vários motivos, que não os
apontados por esta pesquisa. Neste mesmo trecho a entrevistada atribui o baixo envolvimento de
algumas comunidades no mutirão promovido pela Cáritas a disputas de poder dentro das
comunidades ou até mesmo a individualismos, o que revela um equívoco quanto a leitura que
elas tem a respeito do campesinato no Médio Jequitinhonha.
Dessa maneira, a dissociação entre o significado da cisterna entre entidades e comunidades rurais
é quase sempre interpretada pelos responsáveis técnicos como carência ou necessidade da
população local de aprender a “conviver com o semi-árido”, não sendo interpretada como a
eficácia dos pressupostos locais e culturais. Sendo assim, as famílias são ameaçadas, geralmente,
com a saída do projeto da comunidade ou até mesmo acusadas de não saberem conviver com o
semi-árido. Assim, o saber da população local é deslocado para os técnicos, organizações e
governos, tidos como os detentores do segredo da convivência com a seca e enquanto possuidores
do discurso competente (CHAUÍ, 1995) não podem ser questionados.
Essa dissociação de significados portanto influi diretamente na escolhas e nas estratégias
adotadas pelas famílias rurais para a execução do trabalho proposto pelas entidades, coerentes
com a atribuição dada a cisterna por estes agrupamentos. As formas de cooperação e ajuda
mútua das comunidades, expressas na troca-de-dias, no mutirão e no camarada-pago, são
acionadas em consonância com o acordo tácito existente entre os grupos, não passíveis de
manipulação pelas entidades e organizações para a implementação de projetos que não
compartilhem deste acordo.
Um outro fator dificultador da participação são os prazos impostos pelo Programa, conforme
assinalado pela Técnica da Cáritas:
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Atrapalha o prazo pra entregar, né ? E aí um dos pontos negativos que eu vejo no P1MC
e essa questão do prazo pra entregar, porque mesmo a margem que eles dão de, como é
que eu vou te dizer, essas coisas do tempo, né, por exemplo, chove muito , uma hora não
chove nada , não tem estrada, isso atrasa a obra. Agora mesmo a gente tem aí 100 caixas
pra terminar e era pra entregar no dia 31 de Março e nós só vamos conseguir fazer , olha
nós já estamos em Abril e nós vamos terminar ela em Maio, na primeira quinzena de
Maio provavelmente já terminou. Mas isso porque aqui não choveu em Janeiro e as
chuvas começaram a partir de Março e aí mia fia... e nós não temos estrada, o semi-árido
não tem estrada. Não tem estrada, não tem patrolamento das estradas. E aí quando chove
acabou você não vai a lugar nenhum. (Entrevista realizada em Maio de 2006 com a
Técnica Agrícola da Cáritas e representante do P1MC em Araçuaí)

Como se pode perceber, os prazos dificultam a execução do trabalho nos moldes do Programa,
considerando todas as etapas do projeto. Essa incompatibilidade de agendas, significados e
práticas acaba por conduzir o programa a um caminho muito criticado pelos seus membros, o do
assistencialismo, tornando-o uma espécie “empreiteira construtora de cisternas”, considerando
que o Programa se detém a levar água a quem necessita, sem se envolver nas questões de
marginalização estrutural do sertanejo, notável pela precariedade das estradas de acesso, e pela
fraca participação da comunidade local no processo de implementação das cisternas, decorrentes
da (des)construção das identidades locais por meio da (re)criação de identidades excêntricas.

O Fundo Rotativo Solidário

O Programa Um Milhão de Cisternas acredita que seu processo de construção e capacitação
facilitaria a emergência de novas lideranças locais, através das entidades de base responsáveis por
conduzir o programa a nível municipal. Uma das opções presentes no P1MC para a emergência
desses novos atores/sujeitos sociais seria a formação e utilização de um fundo, o Fundo Rotativo
Solidário, porém de forma esporádica e informal. Trata-se de uma aplicação inicial - a fundo
perdido - de uma quantia de recursos financeiros que seja suficiente para dar início à primeira
etapa de construção de cisternas. Ao mesmo tempo em que as famílias rurais trabalham no
mutirão para a construção de suas próprias cisternas, eles vêm resgatam seus custos através de
módicas prestações mensais. À medida que os recursos financeiros aplicados inicialmente
retornam ao fundo criado, essas comunidades destinam esses recursos em benefícios à própria
comunidade, através da construção de novas cisternas ou da construção de tendas de farinha,
rapadura, implantação de projetos pequena irrigação, criatório, compra insumos para o
incremento da produção agrícola das comunidades, etc. Esse fundo é inteiramente gerenciado
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pelas comunidades e é aplicado de acordo com a determinação das comunidades, em um processo
de diálogo e discussões sobre as necessidades prementes e a forma como aplica-los. Uma outra
vantagem do fundo é o fortalecimento das Associações Comunitárias, criadas a partir da década
de 1980, que representam um avanço na medida em que constitui um espaço democrático e legal
para as decisões sobre os rumos dessas comunidades rurais.
Como dito anteriormente, o fundo não é formalizado e só é implementado nas comunidades em
que as entidades, quando do seu interesse, comunicam a sua existência e a possibilidade de crialo. Segundo informações da ASA (2003), este fundo assume esse caráter eventual por, na maioria
das vezes, os recursos das cisternas se originarem de verba pública, o que inviabilizaria a
devolução dos recursos para o fundo. Isso é lamentável, pois a existência do fundo permite o
aumento da coesão nas comunidades, o fortalecimento de suas identidades sociais. Ainda que as
comunidades não sejam homogêneas ou harmônicas e possam conter divisões internas, o
sentimento de nós que as caracteriza proporciona a reafirmação de uma identidade social comum.
Castells entende por identidade a “fonte de significado e experiência de um povo. [...] o processo
de construção de significado com base em atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos
culturais inter-relacionados...” (CASTELLS 1999, p. 22) Estas fontes de significado só se
tornam identidades quando os atores sociais a internalizam e se reconhecem pelos outros de
forma peculiar. Uma das fontes de identificação é o território, através do reconhecimento,
interação e socialização com o ambiente local, formando redes sociais. Entretanto, o território
sozinho, não é capaz de criar identidades distintivas. Esta é construída na medida que as pessoas
se mobilizam socialmente e se envolvem em organizações comunitárias, gerando sentimentos de
pertencimento ao longo do tempo (CASTELLS, 1999).
Para Castells (1999), as formas e origens da construção de identidades são três: a identidade
legitimadora, a identidade de resistência e a identidade de projeto. Na primeira, as instituições
dominantes, com o objetivo de expandir sua dominação em relação aos atores sociais, instituem a
identidade legitimadora. A identidade de resistência é criada por atores que se encontram em
posições desvalorizadas, estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo dessa forma,
hiatos de resistência, se diferenciando das idéias que permeiam as instituições da sociedade., por
exemplo o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. Já a identidade de projeto se refere a
construção de uma nova identidade, capaz de redefinir as posições dos atores na sociedade,
através da transformação da estrutura social.
Ainda para Castells, há um segundo tipo de identidade, a identidade territorial, que consiste em
uma identidade defensiva, na medida em que constrói “trincheiras de sobrevivência com base em
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princípios diferentes dos que permeiam a sociedade ou opostas a estas” (CASTELLS, 1999,
p.26), porém não promovem a transformação social. A passagem de uma identidade territorial
para uma de projeto, pressupõe a construção e a realização de um projeto coletivo, expressão de
suas vontades e aspirações. O P1MC ao propor a convivência com o semi-árido e uma nova
relação do sertanejo com o ambiente em que está inserido, conduz a construção de uma
identidade territorial, sem criar uma identidade de projeto capaz de promover a transformação
social. Nesse sentido, o Fundo Rotativo Solidário é a expressão do processo de construção de
uma identidade de projeto na medida em que possibilita a reconstituição dos espaços
comunitários, como as Associações Comunitárias Rurais, permitindo a gestão social de seu
desenvolvimento. A constituição do fundo permite que as comunidades locais definam os
destinos de seu território, já que este passa a constituir uma nova fonte de significado para essas
famílias, através da reconstrução de suas identidades em torno desse território.
As ações do P1MC, quanto voltadas exclusivamente para a mobilização e capacitação das
famílias para a construção de cisternas, ficam circunscritas ao exercício de ações locais que não
resultam numa nova forma de gestão social do território, construindo identidades de resistência,
mas não de projeto. Neste contexto, a estratégia de desenvolvimento local presente no programa
deveria incluir, além do processo de fortalecimento da identidade local, o fortalecimento de
estruturas organizacionais de caráter comunitário, ou seja , através do Fundo Rotativo Solidário,
seria possível resgatar muitas das Associações Comunitárias da região, enfraquecidas pela falta
de verbas e apoio municipal, reunindo as comunidades em torno de uma identidade de projeto.
Inclusive, as próprias entidades entrevistadas concordam que o fundo reúne essas possibilidades:

O Fundo Rotativo ele não faz parte do P1MC, inclusive o P1MC não tem o Fundo
Rotativo. Agora como a Cáritas já havia trabalhado outras caixas.Lembra que eu te falei
que aqui começou em 99 e o P1MC só chegou em 2001, né? Então como a gente já tinha
algumas experiências de devolução de fundo, a gente perguntou pra eles, o que eles
achariam, se daria pra eles tarem devolvendo pra a associação. Aí nem fomos nós não eu
lembro que, acho que foi em Lagoa dos Patos, que a comunidade ela mesma questiona,
ela fala: Vem cá, Cléa essas caixas ela vai ter devolução? A princípio não tem não, com
parceria com o governo do estado né, não veio pra isso. Mas vocês acham que é possível
devolver? Ah, eu acho que a gente devia devolver. Sabe por que., porque pelo menos a
gente forma um fundo pra associação. As associações comunitárias são defasadas ne?
Então foram criadas aí na década de 80, mais um marco político ne? Vamos fazer
associação! E saiu todo mundo fazendo associação, só que as associações estão
defasadas, elas não tem dinheiro, ne e tal. Bom esta questão da devolução do P1MC,
algumas já conseguiram legalizar a sua documentação e já conseguiram avançar em
alguns projetos, reformas de tendas de farinha, construção de cemitério. Porque antes
morria uma pessoa aqui, ia levar mais de 6 kilômetros pela estrada afora, neste sol
quente pra enterrar em outra comunidade. Hoje não, hoje a maioria tão fazendo seu
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cemitério ali, comprando seu pedacinho de terra. Outra hora tão fazendo reformas de
casas, ajudando a família. Têve a história de uma família mesmo que foi para Belo
Horizonte fazer tratamento de um dos filhos, não tinha dinheiro e entro na coleta. Então
eles estão fazendo e o fundo funciona desta forma. Nós temos comunidade também que
não devolvem, ela não quer. Acha que aquilo não é importante, tranqüilo.
(Entrevista realizada em Maio de 2006 com a Técnica Agrícola da Cáritas e
representante do P1MC em Araçuaí)

As organizações da sociedade civil, como a ASA, encontram-se em uma posição privilegiada na
medida em que se revestem de caráter público e são consideradas as guardiãs do processo de
participação social da população. Porém, a maior parte destas organizações não atua no âmbito
de políticas públicas que interfiram na dinâmica do território como um todo. Neste sentido, a
formalização do Fundo Rotativo Solidário pelo P1MC, conduziria as ações sobre o território
abrangido pelo semi-árido a uma condição privilegiada já que, além de fortalecer o senso de
identidade local, qualificaria as organizações de caráter comunitário, neste caso, as Associações
Comunitárias, para o exercício da gestão do território, por meio da sua articulação e mobilização,
na busca de um objetivo comum.
Contudo, é preciso esclarecer que apesar desta pesquisa conceber a implantação do Fundo
Rotativo Solidário como um fator positivo para comunidades por permitir o restauro de suas
Associações Comunitárias e a conquista de uma identidade de projeto, esse trabalho não faz uma
apologia à inserção dessas famílias à economia de mercado. Nesse sentido, é importante
distinguir, conforme Polanyi (1992), o significado da economia formal – derivada do caráter
lógico da relação meios-fins e de escolhas induzidas por uma insuficiência destes meios – da
economia substantiva – entendida como um processo instituído de interação do homem com o
ambiente natural e social, para prover meios materiais – desenvolvendo uma abordagem
alternativa baseada na incorporação social do comportamento econômico. Com a expansão da
economia de mercado no século XIX, passa-se da sociedade à economia, liberando-a do seu
contexto social, incentivando um processo onde os fatores econômicos passaram a dominar a
sociedade. Entretanto, a economia de mercado não é característica de todas as sociedades, sendo
de origem recente. O intercâmbio entre estas economias, embora fundamental em várias
sociedades, não elimina outras modalidades de troca, seja em sociedades tradicionais ou
modernas. Tanto a economia de mercado, quanto a substantiva podem coexistir numa mesma
sociedade. A modernidade não exclui a tradição. A sociedade pode realizar um movimento em
direção ao mercado para reconstruir a tradição: é o caso do grupo camponês estudado neste
trabalho, que, a partir do Fundo Rotativo Solidário, passa a recorrer às trocas de mercado, por
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meio principalmente das aquisições de bens materiais mediados pelo pagamento monetário, como
forma de garantir as trocas tradicionais, como forma de permanência na terra e de amparo à
família e a própria comunidade, espaços dos valores e dos significados.
Neste sentido, o comportamento econômico dos indivíduos de um grupo social não pode ser
pensado de maneira ulterior ao contexto geral de suas relações sociais, responsável por
estabelecer formas de regulação social.
Outro ponto fundamental, é o fortalecimento e o aprofundamento conseqüente e não-pasteurizado
da sustentabilidade, proposta pelo P1MC, deve se dar pelo reconhecimento e valorização do
local. Sem essa sustentabilidade local,

“... a sustentabilidade global é uma abstração inútil, um discurso vazio e ilusório. Uma
sociedade sustentável só poderá ser factível, se ela for o abrigo de um mosaico de
modelos locais, em que o conceito de sustentabilidade se materialize sob a forma de
configurações sócio-espaciais-produtivas, portadoras de relações ser humanosociedade/natureza moldadas pelas especificidades socioculturais e ecológicas do
lugar.” (SILVA 2005, p.240)

Dessa forma, o Fundo Rotativo Solidário constitui uma alternativa para o fortalecimento da
sustentabilidade

e fomentador

de diferentes formas de participação

embasadas nas

especificidades locais, como reconhece a própria funcionária da Cáritas, em entrevista concedida
à esta pesquisa:

[Pergunta]: A questão de ter o fundo melhora a participação nas comunidades?
[Técnica]: Melhora, melhora, melhora. A comunidade ela fica mais em pé. Sabe? A
comunidade ela fica mais elegante. Digamos assim, quando ela tem um fundo em caixa.
Todo mundo quando tem dinheiro no bolso fica mais elegante, ne? Então as
comunidades da mesma forma. Teve uma associação aí que ela estava precisando mexer
com o CNPJ dela pra receita federal, todo ano tem que fazer, ne cadastramento. Ela não
tem um centavo pra fazer, ne? Ela celebra missa debaixo de um pau, as reuniões nele é
feita debaixo de uma árvore, então assim, aí ela vê a comunidade vizinha, que já tem um
galpão de reunião, já pagou seu CNPJ, que ta legalizada. Quando chegam as frentes de
trabalho, ou as cestas básicas ou o próprio financiamento do Banco do Nordeste, que a
comunidade tem que passar pelo crivo do CMDRS, que é o Conselho Rural de
Desenvolvimento Rural Sustentável, ela percebe a vizinha passando e ela ta pra trás. É
por isso que eu to te falando que o fundo, numa região ele colou. Uma foi colando da
outra, ne? Num pólo, num pólo de comunidade, uma foi colando da outra e não nos dá
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trabalho nenhum. E uma aqui outra acolá, que não nós não queremos pagar. Agora, isso
também fica a critério de algumas entidades. É sabido que tem algumas entidades que
são executoras do P1MC, que não de jeito nenhum vocês não podem pagar, não é pra
pagar. E realmente, aí o povo não paga mesmo, aí não paga. Agora se vem questionar
pra nós por exemplo aqui da Cáritas, quando eles vem nos questionar, a gente dá a
maior força. Olha pessoal, a gente até acredita que é assim que as coisas vão funcionar.
A gente tem que fazer a multiplicação dos pães., como Jesus fez. Então vamos fazer a
multiplicação dos recursos. E com essas histórias também, esse fundo ele já foi longe
por que nos temos também comunidades em que uma família não ia ser contemplada
com uma caixa pelo P1MC porque ela não encaixa nos critérios, quer dizer, ela não é
carente, não é tão necessitada, ela tem água, ela tem um fiozinho de água lá, mas ela quis
a caixa ne? Ela também queria para não se sentir excluída. O próprio fundo da
comunidade é que fez uma caixa pra ela. Você entendeu? Isso é bonito! E inclusive eu
até comentei com o Juliano: ô Juliano nós vamos ter que levar esta discussão do fundo
rotativo pro fórum e chegar no fórum a gente levar o fundo rotativo pra cima, pro
governo, o próprio governo fazer este povo entender que não precisa jogar as coisas que
o pessoal contribui. Sabe quanto ele paga por mês das caixas, tem fundo rotativo aí, o
valor das parcelas?11 reais, 8 reais, durante 18 meses oito reais, você entendeu? Não é
um frango que ele vende?
(Entrevista realizada em Maio de 2006 com a Técnica Agrícola da Cáritas e
representante do P1MC em Araçuaí)

Nesse sentido, as diversas formas de organização autônoma das comunidades que, se apoiadas
de maneira adequada por práticas não-diretivas, podem beneficiar e fortalecer a associações
comunitárias e o capital social dos agricultores familiares.

75

DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

É possível notar, através das experiências analisadas neste trabalho, que vários fatores têm
dificultado o desenvolvimento e até mesmo a aceitação das práticas participativas propostas pelo
P1MC, muitas vezes conduzindo o trabalho em direções opostas aos que se deseja seguir. A
discussões sobre o significado e as repercussões da participação ainda são muito incipientes até
mesmo porque este termo tornou-se “senso comum” em qualquer projeto ou política. Diante das
várias implicações trazidas pela escolha do mutirão, enquanto prática participativa, pelas
entidades reunidas na ASA e responsáveis pela condução do P1MC, é importante ressaltar a
necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a construção dessas estratégias de ação, através
do acompanhamento do seu desenvolvimento, na tentativa de avaliar seu alcance.
Nas entidades estudadas, o termo participação tem sido usado para se referir apenas à adesão das
famílias e ao envolvimento local nas práticas participativas do P1MC, neste caso o mutirão. No
que tange ao Sindicato, é possível notar uma certa apatia, anomia em relação ao envolvimento
das famílias rurais no processo de participação proposto pelo P1MC. Já a Cáritas, uma entidade
com mais recursos e experimentada em formulação de políticas públicas, ignora as
especificidades locais, justificando práticas recorrentes nas comunidades como integrantes do
projeto de participação, ou seja, o mutirão.
Daí decorre que outras formas de atuação e organização social das comunidades rurais, como a
troca de dias e o camarada-pago, sejam negligenciadas pelas entidades. Porém, pior do que não
reconhecer a existência e importância desses sistemas, é saber que estes existem e que são usados
pelas famílias de forma estratégica, revestidas muitas vezes de mutirão, para não serem
descartadas do programa, como pode ser observado neste trecho da entrevista realizada com a
Cáritas:

A troca de dias talvez para muitas comunidades, o mutirão seja a troca de dias, porque
ela já existia muitos anos. Na época do meu avô do meu bisavô. Muitas comunidades, eu
posso dizer que a maioria das comunidades é a troca de dias, entendeu? Que é o
grupinho junto, o mutirão. (Entrevista realizada em Maio de 2006 com a Técnica
Agrícola da Cáritas e representante do P1MC em Araçuaí)

Assim, comunidades que não se inserem em canais institucionalizados de participação e que se
dedicam a outros objetivos além das propostas do P1MC, são muitas vezes vistas como passivas
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e inertes, mesmo que estejam intensamente envolvidas em atividades para a sua reprodução
social e material (PARAÍSO, 2003; 2005).
Para garantir a participação das comunidades rurais na execução do P1MC as entidades usam
argumentos e práticas de maneira impositiva/ coercitiva, como se pode observar neste trecho da
entrevista concedida pela Técnica Agrícola da Cáritas:
[Pergunta]: Mas existe, por exemplo outra forma de trabalhar a não ser o mutirão? Ou
vocês trabalham só com o mutirão?
[Técnica]: Não, só com o mutirão. Se não tem mutirão a gente até fala com eles : se a
comunidade não está interessada em fazer mutirão, nós vamos pra outra.
[Pergunta]: Mas o P1MC, tem como princípio o mutirão? Ele trabalha com outras
formas?
[Técnica]: Aqui pra nós, no meu conhecimento ele trabalha na forma de mutirão. A
gente sempre força a participação no mutirão.
(Entrevista realizada em Maio de 2006 com a Técnica Agrícola da Cáritas e
representante do P1MC em Araçuaí)

A atenção para este aspecto é importante, já que o processo mobilização e educação, apesar de
enfocar a necessidade de formulação de políticas públicas de “baixo para cima”, percorre o
caminho inverso. Na verdade, essas entidades civis envolvidas no Programa, ao recorrerem aos
recursos como um instrumento de barganha para que os sertanejos participem dos mutirões,
acaba por reproduzir as relações assimétricas de poder entre os formuladores de políticas públicas
e a população local a que essas políticas dizem respeito.
Isso é patente na própria filosofia do programa que acredita ser capaz de criar métodos/práticas
participativas distintos daqueles aceitos ou melhor assimilados pelas comunidades rurais, como é
o caso do troca de dias e do camarada-pago. A explicação reside nos diferentes significados que
as cisternas carregam. Para as entidades promotoras da capacitação, a cisterna é um símbolo de
ruptura com o assistencialismo, representando a coletividade, a capacidade de mobilização para
sua construção. Já para as comunidades, a cisterna nada mais é que um reservatório de água, de
propriedade particular, ou seja, carrega consigo o individual, o particular, o privado. Portanto , o
emprego do sistema de mutirão parece incompatível com o objetivo da mobilização. Tem-se
assim, um problema de interpretações de significados.
Neste sentido, a forma de organização adotada pelas comunidades de Virgem da Lapa e Araçuaí
é totalmente coerente com a visão que eles têm da cisterna. Como as cisternas são tomadas como
um benefício individual/ familiar, os moradores das comunidades rurais regulam o trabalho
através de uma outra forma de organização, a troca de dias, ou até mesmo através do camarada77

pago. Este fato merece destaque especial pois coloca em questão um dos aspectos fundadores do
P1MC: a promoção da integração das comunidades através de outras formas de trabalhos
coletivos, como o mutirão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do Programa Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC é representativo dos novos
rumos tomados pelas entidades envolvidas com o novo paradigma de convivência com o semiárido. Assim, este programa tem como resultado positivo a redução das mediações presentes no
Semi-árido entre populações rurais, interesses das elites locais e a água. O modelo de gestão
adotado pelo Programa, estruturado em unidades gestoras em âmbito estadual e comissões
municipais, compostas por representantes da sociedade civil organizada, reduz as possibilidades
de concentração de decisões e de recursos nas mãos das elites locais e de desvirtuamento do
programa. Além disso, é consenso entre os técnicos e representantes das ONGs, a importância da
participação de vários segmentos rurais na execução do programa de desenvolvimento local. No
entanto, para conseguir isto, é preciso estar atento às perspectivas e necessidades locais. Nesse
sentido o P1MC tem procurado incorporar estes aspectos em suas proposições.
Outro aspecto positivo do programa é a transformação das iniciativas da sociedade civil
organizada em políticas públicas, através da descentralização de ações e resolução dos espaços de
mediação clientelista, presentes geralmente em grande parte dos projetos governamentais de
desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha. Nesse sentido, soluções construídas a partir de
conhecimentos e necessidades locais se tornam importantes.
Um outro ponto de destaque, é a tentativa de promoção e mobilização de interesses como formas
de obtenção da cidadania, na medida em que se parte de um problema comum a todos da região –
a escassez de água – para reflexão e atuação em temas como a terra, a agricultura familiar,
educação ambiental, segurança alimentar, questões de gênero, etc. Um bom exemplo disso é o
Fundo Rotativo Solidário que permite as comunidades a gestão dos recursos arrecadados com a
contrapartida ou devolução e o investimento em projetos que beneficiam as famílias da
comunidade, através da construção de casas de farinha, de rapadura, a criação de animais, etc.
Contudo, apesar de seus aspectos favoráveis as estratégias de ação adotadas pelo P1MC não se
adequam à realidade cultural das comunidades de Virgem da Lapa e Araçuaí, pois foi pensado
para comunidades em outras regiões do vasto semi-árido brasileiro.
Ao uniformizar suas estratégias para todo o semi-árido, o P1MC dilui as especificidades internas,
diversidades culturais e sociais das áreas em que atua. Com isso, há uma padronização das saídas
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encontradas pelo programa para envolver as comunidades no projeto de mobilização social, num
desrespeito claro às diferenças locais.
Esse último aspecto é importante já que existe uma dissociação entre as concepções locais do que
é cisterna e as concepções do programa. Essa dissociação determinou que as estratégias adotadas
pelas populações rurais na fase de execução do projeto nos municípios estudados se difere muito
do originalmente previsto.
Essa dissociação entre o significado atribuído às cisternas pelas comunidades rurais dos
municípios estudados, é quase sempre, interpretada pelos responsáveis técnicos como uma
carência ou desmotivação em aprender a conviver com o semi-árido e não a uma concepção
equivocada por parte dos mesmos sobre as formas e estratégias de organização e reprodução
social. Nesse sentido, muitas comunidades e famílias são abandonadas pelo programa sob o
pretexto de não saberem conviver com o semi-árido. Percebe-se com isso, um deslocamento do
sujeito do saber da população rural local para os técnicos, organizações e governos, que seriam os
portadores desse novo paradigma. O que a análise deste programa revela é que boa parte dos
programas destinados ao desenvolvimento da região, em suas formulações e execuções, considera
os aspectos culturais locais irrelevantes para a gestão dos recursos hídricos, bem como para a
formação de capital social.
Portanto, ao transformar em política pública uma experiência bem sucedida da sociedade civil
organizada e expandi-la para outras áreas sob condições semelhantes, é necessário lembrar que
elas são semelhantes, mas não iguais. É fundamental para o bom andamento desses projetos que
as especificidades , conhecimentos e cultura locais sejam observados e respeitados. Para isso, a
compreensão do que é rural, comunidade, trabalho coletivo, participação é a condição sine qua
non é possível adaptar os projetos às necessidades e perspectivas locais.
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

1 – Quando iniciaram as atividades desta entidade no município e quais foram as primeiras
atividades?
2 – Quantas comunidades são atendidas por esta entidade?
2

– Como e de que forma surgiu a parceria entre esta entidade e o P1MC?

3

– Como são escolhidas as comunidades e as famílias que integrarão o Programa?

4

– De que forma vocês incentivam a participação das famílias no processo de capacitação e
mobilização?

5

– Como as comunidade reagem diante da proposta de trabalho em mutirão?

6

– Qual é a reação desta entidade quando as comunidades não aderem ao programa?

7

– Esta entidade adota outras práticas além do mutirão?

8

– O que as cisternas representam para esta entidade?

9

– Vocês percebem alguma mudança de comportamento das famílias após a construção das
cisternas?

10 – Como funciona o Fundo Rotativo Solidário?
11 – Ele é adotado pelo P1MC?
12 – Quais são os critérios para a implementação deste fundo nas comunidades?
13 – Há alguma diferença no envolvimento entre as comunidades que adotaram o fundo e as que
não adotaram?
14 – Qual é a opnião desta entidade sobre o Fundo Rotativo Solidário?
15 – Depois que as cisternas são construídas, esta entidade mantém algum vínculo com a
comunidade?
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