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Resumo 

O objetivo desta pesquisa foi identificar, na atuação dos principais atores interessados 

(stakeholders) no projeto URBE, implementado pelo SEBRAE, a existência de fontes e 

manifestações de capital social e discutir sua influência na promoção do desenvolvimento local 

no caso da comunidade Caranguejo Tabaiares. Para tanto, utilizou-se das temáticas do 

Desenvolvimento Local e do Capital Social, bem como do modelo de identificação dos 

stakeholders de Mitchel, Agle e Wood (1997), o qual possibilitou definir a amostra composta de 

treze atores, sendo sete lideranças comunitárias e seis instituições atuantes no território. A 

metodologia de pesquisa é de natureza qualitativa e adotou-se a estratégia de estudo de caso do 

projeto URBE, implementado nesta comunidade durante os anos de 2004 e 2005. Os resultados 

permitem confirmar a existência de capital social entre os stakeholders do projeto URBE e sua 

influência positiva no desenvolvimento do mesmo. Porém, a expansão deste capital social se 

deparou com a “acomodação” vivida pela comunidade fruto de constantes frustrações de suas 

expectativas sofridas em intervenções anteriores. Com isso, não se promoveu o desenvolvimento 

local como preconizado pelo projeto em questão, embora as iniciativas engendradas por ele 

tenham sido compatíveis com os pressupostos do desenvolvimento local. Identificou-se, em 

Caranguejo Tabaiares, um rico campo de estudo do capital social, principalmente no que se refere 

à variação do seu estoque. Futuras pesquisas sobre este tema podem vir a contribuir para 

potencializar esforços, otimizar recursos, valorizar efeitos positivos e minimizar impactos 

negativos causados pelas frustrações de expectativas formadas nas intervenções anteriores na 

comunidade. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local. Capital Social. Stakeholders. 
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Abstract 

This research seeks to identify the existence of sources and manifestations of social capital 

among the stakeholders of URBE project and discuss its influence in the promotion of local 

development in Caranguejo Tabaiares community. Local development, social capital and 

Mitchel, Agle and Wood (1997) theoretical framework was used to define the sample of 

stakeholders. By surveying thirteen stakeholders, compounded by seven community leaderships 

and six institutions. This research uses qualitative method to explore the URBE project case 

study. The analysis confirms the existence of social capital among the URBE project stakeholders 

and positive influence in its development. However the expansion of social capital was 

constrained by the people passivity resulted from the partial failures of earlier interventions in the 

community. Consequently the local development wasn’t promoted as it was planned by URBE 

project, although the implemented initiatives were compatible with the local development 

purpose. It was identified a rich social capital field of study in Caranguejo Tabaiares, mainly 

because of the fluctuation of social capital stock. This reality allows that future researchs can 

contribute to potentize efforts, optimize resources, increase the value of positive effects and 

minimize negative caused by the expectative frustrations formed in earlier interventions in 

community. 

Key-words: Local Development. Social Capital. Stakeholders. 
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1  Introdução 

 
O objetivo desta pesquisa foi identificar, na atuação dos principais atores interessados no 

Projeto de Desenvolvimento Local Sustentável em Áreas Metropolitanas (URBE) do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (SEBRAE)1, a 

existência de fontes e manifestações de capital social e discutir que influência ele exerceu na 

promoção do desenvolvimento local no caso da comunidade Caranguejo Tabaiares, situada na 

zona urbana da cidade do Recife. Cabe assinalar que essa localidade historicamente apresenta 

vários problemas relacionados à pobreza e recebe de organizações não-governamentais e outras 

entidades relativa atenção. 

 Neste sentido, a pesquisa insere-se na temática de Desenvolvimento Local, o que leva a se 

discutir a necessidade de aspectos relativamente novos que consideram as potencialidades do 

território e as habilidades da sua população, além da capacidade de mobilização social que ela 

detém. 

 Assim, segundo o foco dado no trabalho, em relação à temática citada, o estudo do capital 

social significa algo fundamental, visto sua ligação com a efetividade do desenvolvimento local, 

sobretudo porque trata de uma forma de obter cooperação de todos os atores relevantes e direta 

ou indiretamente interessados, de modo positivo ou negativo, aqui denominados de stakeholders. 

 A teoria dos stakeholders mostrou-se um importante instrumento para a identificação dos 

atores relevantes para a implementação do projeto URBE e para a análise do capital social, uma 

                                                 
1 Neste estudo, convencionou-se chamar apenas de SEBRAE a unidade do Sistema SEBRAE sediada em Recife-PE. 
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vez que ela permite salientar os atores mais interessados no projeto ainda que alguns, em certos 

momentos, não possuíssem pontos de vista comuns. 

 Neste capítulo, detalha-se o campo empírico da dissertação, com base na análise do 

projeto URBE e em estudos exploratórios realizados no início deste trabalho, que deram origem à 

pergunta de pesquisa e ao estabelecimento dos objetivos aqui apresentados. 

 O capítulo 2 discute os aspectos teóricos que fundamentam a proposta do estudo, quais 

sejam: Desenvolvimento Local e Capital Social, sendo que, neste último, salienta-se o enfoque da 

abordagem de Uphoff (2000), que sugere levantar categorias de capital social e elementos 

constituintes das mesmas, no intuito de facilitar o processo investigativo, com base na 

identificação das fontes e manifestações deste capital. 

 O capítulo 3 discorre sobre a metodologia utilizada para o alcance dos resultados 

alcançados, considerando que foi a de natureza qualitativa, embora a aplicação do modelo de 

identificação dos stakeholders possua caráter quantitativo. A estratégia de pesquisa adotada foi a 

do estudo de caso da implementação do projeto URBE, pelo SEBRAE, na comunidade 

Caranguejo Tabaiares, durante os anos de 2004 e 2005. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos resultados da pesquisa, a qual procura identificar as 

fontes e manifestações de capital social propostas por Uphoff (2000) detectadas no estudo, 

levadas a efeito no decorrer do processo de implementação do projeto URBE. Notou-se que a 

formação e, posteriormente, as frustrações de expectativas contribuíram para dificultar a 

execução do referido projeto, por se deparar com a passividade e a baixa participação da 

comunidade nas ações de intervenção lá realizadas. Além disso, percebeu-se que existem 

implicações para o processo de desenvolvimento local, enfraquecendo a potencialidade das 

Iniciativas de Desenvolvimento Local (IDL’s), tal como propostas por Llorens (2001). 
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O capítulo 5 tece considerações finais acerca do estudo e dos resultados obtidos, 

enfatizando os principais pontos a serem considerados pelo SEBRAE ao propor ações 

semelhantes às que foram analisadas, bem como para as demais instituições interventoras e pela 

comunidade, incluindo também os interessados neste tema de pesquisa. 

 

 

1.1  Caracterização do campo empírico 

 

1.1.1  Projeto URBE 

 O SEBRAE é uma organização civil sem fins lucrativos, de caráter privado com fins 

públicos, cujas receitas, na maior parte, provêm do poder público. O SEBRAE integra o sistema 

“S” junto com o SENAC, SESC, SESI, SENAR e SESCOOP. 

Na sua condição de responsável por implementar algumas propostas da Agenda 21 

brasileira estabelecidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no 

âmbito das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, a Unidade de Desenvolvimento 

Local (UDL) do Sistema SEBRAE no âmbito nacional elaborou, em outubro de 2003, o Projeto 

SEBRAE para o Desenvolvimento Sustentável em Áreas Metropolitanas (URBE)2, o qual veio a 

ser considerado uma estratégia de renovação e evolução metodológica do seu papel fundamental, 

que é o de desenvolvimento de territórios e de micro e pequenos empreendimentos. Para o 

SEBRAE, o projeto URBE, entre outras coisas: 

                                                 
2 Ver organograma no APÊNDICE A, no qual se identifica o projeto URBE, iniciado em meados de 2004 com 
término previsto para dezembro de 2005, ligado á Unidade de Negócios Recife do Sistema SEBRAE. 
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[...] não significa interrupção do processo de interiorização das ações do Sistema 
SEBRAE que fomentam o desenvolvimento de municípios de pequeno porte. Ao 
contrário, proporciona a ampliação de sua participação, a partir de uma atuação 
mais abrangente e mais consistente nos diversos recortes espaciais urbanos em 
que o SEBRAE se propõe a atuar (SEBRAE, 2003, p. 3). 

 
 Neste sentido, o projeto URBE, hoje extinto após dois anos de implementação, procurou 

atender à necessidades de populações residentes em aglomerados urbanos e afetados também pela 

ausência de serviços e alternativas de obtenção de renda para o sustento da família. Buscava 

ainda, influenciar positivamente e “diretamente índices de desenvolvimento social e humano, a 

partir de uma perspectiva sustentável” (SEBRAE, 2003, p. 4), reduzindo as desigualdades e a 

pobreza urbana, por meio da inclusão social, da cooperação e do próprio empreendedorismo e 

competitividade dos pequenos negócios que podem ser gerados e/ou desenvolvidos nessas 

regiões. 

 O SEBRAE, por meio do projeto URBE, pretendia que os resultados de suas ações fossem 

“relevantes na melhoria da governabilidade, da eficiência produtiva, da cooperação e da 

competitividade nas comunidades urbanas” (SEBRAE, 2003, p. 4). Cabe dizer que essa iniciativa 

do Sistema SEBRAE surgiu de outras experiências, realizadas especificamente em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, bem como do conhecimento dos resultados de outros programas, projetos e 

ações que promove no Brasil. Por exemplo, pode-se citar a metodologia do Programa de 

Emprego e Renda (PRODER), com flexibilidade para adaptar-se conforme as necessidades de 

cada localidade. Desde 1994, o PRODER procurou, a partir de diagnósticos simplificados e da 

identificação das potencialidades locais, fomentar o empreendedorismo e estimular o 

aproveitamento das oportunidades de negócios dos atores envolvidos (SEBRAE, 2003). Tanto é 

que o PRODER foi aplicado em quase 158 municípios nas diversas regiões do Brasil, mostrando-

se importante transformador do próprio Sistema SEBRAE, vindo a ser 
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[...] instrumento de apoio ao desenvolvimento econômico e social, com foco na 
capacitação de lideranças locais, geração de conhecimento e capital social 
endógeno e surgimento de novos empreendimentos, fortalecimentos dos 
existentes, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades (SEBRAE, 2003, p. 04) [sem grifos no original]. 
 

 Posteriormente, o PRODER teve que ser redesenhado para atender às exigências do 

programa Comunidade Ativa, lançado pela Presidência da República em 1999. A proposta do 

governo federal era a superação da pobreza e a promoção do desenvolvimento por meio de 

processos participativos, produtivos e sustentáveis. Sendo assim, deu origem ao PRODER-

Especial, que se baseava na concepção de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 

(DELIS). Ainda, em 2001, foi instituído o Programa SEBRAE de Desenvolvimento Local 

(PSDL), que possibilitou a expansão do DELIS para outras localidades do Brasil. Segundo essa 

perspectiva, em outubro de 2003, foi então proposto o projeto URBE, aqui estudado. 

 O URBE, delineado como projeto piloto, foi implementado em sete áreas metropolitanas 

do país: 1) Belém – PA; 2) Belo Horizonte – MG; 3) Goiânia – GO; 4) Porto Alegre – RS; 5) Rio 

de Janeiro – RJ; 6) Recife – PE; e 7) Natal - RN. A Unidade do SEBRAE em cada uma destas 

regiões metropolitanas foi responsável pela escolha dos territórios (bairros, comunidades ou 

regiões administrativas) a sofrerem a intervenção do projeto URBE. De acordo com os critérios 

estabelecidos pelo projeto, tais regiões deveriam apresentar: 

a) Um quadro sócio-econômico em transição ou em baixo dinamismo; ou seja, 
um cenário de instabilidade gerada pela exaustão ou deslocamento de 
atividades econômicas, provocando evasão de ocupação, renda e riqueza 
local, ou áreas de pauperização e degradação sócio-econômica e ambiental. 

b) Um conjunto de serviços de infra-estrutura de apoio para o desenvolvimento 
empresarial; ou seja, infra-estrutura básica como transporte, telefonia, 
energia elétrica, saneamento básico e habitação, além de minimizadas 
situações de risco que impliquem em violência ostensiva, poluição grave 
com riscos à saúde, áreas condenadas pela defesa civil ou similares etc. 

c) Algum grau de organização social, ou seja, presença de organismos 
associativos locais, ou, pelo menos, a identificação de condições favoráveis 
para impulsionar a participação e representação comunitária e empresarial 
do território (capital social). 
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d) Níveis de habilidades e competências, capacitações e qualificações 
existentes, especialmente no âmbito das organizações associativas do 
território (capital humano). 

e) Iniciativas de políticas públicas que visem à redução de desigualdades 
sociais e econômicas, governamentais ou não, bem como de atendimento a 
investimentos infra-estruturais mínimos e, quando for o caso, estratégicos 
para a ação do SEBRAE. 

f) Mercado e canais de comercialização para as atividades econômicas 
existentes e potenciais (SEBRAE, 2003, p. 10). 

 
Para o SEBRAE, as áreas detentoras de um dinamismo socioeconômico considerável 

dispensavam o tipo de intervenção a que o projeto URBE se propunha. Da mesma forma, os 

territórios onde não se verificava qualquer potencial para o desenvolvimento de atividades 

produtivas que pudessem contar com a participação da comunidade no delineamento dos 

objetivos e ações, não eram considerados adequados à implementação do projeto URBE. Assim, 

deve-se observar que: 

[...] onde há espaços com tamanha degradação física e social que não mostram, 
ainda, potencialidades para o fomento ou para o adensamento de atividades 
econômicas e empresariais. Estes requerem, sim, a priori, investimentos diretos 
em infra-estrutura, segurança, saneamento básico e habitação, por exemplo, os 
quais não competem ao SEBRAE (SEBRAE, 2003, p. 09). 
 

Tal ressalva alerta para o fato de que os recursos, humanos e materiais, investidos pelo 

projeto nos territórios com essas características poderiam ser desperdiçados e os objetivos do 

projeto não seriam alcançados satisfatoriamente. 

Com vistas a cumprir os requisitos para a escolha do território a sofrer a intervenção 

proposta pelo projeto URBE, o SEBRAE do estado de Pernambuco, sediado no Recife, escolheu 

dois territórios para essa primeira fase do projeto: a comunidade de Coelhos e a de Caranguejo 

Tabaiares. As duas regiões ribeirinhas, situadas às margens do rio Capibaribe, foram então 

submetidas a essa experiência, entre o início de 2004 e o final de 2005, período previsto para a 

execução do projeto URBE. Como já referido, a análise realizada nesta dissertação se concentra 
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no estudo da comunidade Caranguejo Tabaiares, cujo histórico e alguns aspectos 

socioeconômicos foram detalhados a seguir. 

 

 

1.1.2  Caranguejo Tabaiares: origens e aspectos socioeconômicos 

Surgida por volta de 1910, devido ao acelerado crescimento das populações urbanas nas 

metrópoles brasileiras, como é o caso do Recife, a área onde hoje se encontra a comunidade 

Caranguejo Tabaiares foi sendo invadida por pessoas vindas do interior de Pernambuco e de 

outros bairros da periferia da capital, na tentativa de melhorarem suas condições de vida. Na 

década de 70, esse movimento se intensificou com a luta dos moradores pela posse da terra, 

apoiados pela Igreja Católica, por intermédio da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, vizinha 

à comunidade. O nome “Caranguejo Tabaiares” deve-se à abundância de caranguejos quando do 

início da ocupação dos manguezais às margens do Rio Capibaribe, e à ocupação do campo do 

Tabaiares Futebol Clube, onde muitas casas também foram sendo construídas (ETAPAS, 2005). 

Nessa área de aproximadamente 7,4 hectares, vivem hoje cerca de 3.345 habitantes (DIAGONAL 

URBANA, 2004). Embora seja composta por dois nomes, os moradores consideram que 

“Caranguejo e Tabaiares não são duas comunidades, mas são duas partes de uma única área, onde 

mora e luta um só povo para melhorar a vida de todos os moradores” (ETAPAS, 1997, p. 7). 

A comunidade Caranguejo Tabaiares fica situada em parte no bairro Ilha do Retiro e outra 

parte no bairro de Afogados, nas Regiões Político-Administrativas (RPA’s) 4 e 5 

respectivamente3, na zona oeste da cidade do Recife. Ao contrário do que normalmente ocorre 

                                                 
3 A cidade do Recife está dividida em seis Regiões Político-Administrativas – RPA’s delimitadas pelo decreto 
municipal nº 16.149, de 1993 (ETAPAS, 2005). 
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com as comunidades carentes nas regiões metropolitanas, Caranguejo Tabaiares possui 

localização privilegiada. Nas suas imediações estão localizados o Sport Clube do Recife, a 

Faculdade de Ciências Administrativas de Pernambuco (FCAP), várias empresas de serviços do 

ramo de automóveis, o Pólo Médico da Cidade do Recife e o próprio SEBRAE. A comunidade 

fica próxima também de importantes vias de acesso ao centro da cidade, como a Avenida Abdias 

de Carvalho e a Estrada dos Remédios. 

Em 1996, a região recebeu maior atenção do poder público municipal tendo sido incluída 

nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) – (Lei de Uso e Ocupação do Solo nº 16.176/96), 

as quais são protegidas da especulação imobiliária e vistas como prioridade pelas políticas 

públicas para a construção de melhorias urbanas, o apoio e a criação de alternativas de trabalho e 

renda, bem como a legalização da posse das terras para as populações que nelas residem. 

As ZEIS surgiram no ano de 1983, quando o governo municipal decidiu dividir a cidade 

do Recife em zonas diversas, considerando aspectos como proteção ambiental, patrimônio 

histórico, áreas industriais e comunidades de baixa renda. O objetivo dessa divisão foi proteger, 

por meio do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), as 

comunidades de baixa renda contra a especulação imobiliária, garantindo, assim, a permanência 

das pessoas no local onde moram (FASE, 1997). Sendo assim, quando uma área é transformada 

em ZEIS, há o reconhecimento formal da Prefeitura, de que ela “apresenta precárias condições de 

habitação e infra-estrutura urbana, problemas de meio ambiente, educação, saúde, trabalho e 

renda, ou seja, faltam condições necessárias para que seus moradores vivam com dignidade 

(ETAPAS, 2005). Vale ressaltar ainda que, apesar de ser uma ZEIS, a região onde se localiza a 

comunidade é formada por terrenos públicos e privados (área mista) e sua legalização ainda não 

se concretizou (ETAPAS, 2005). 
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Em 1996, o SEBRAE buscou uma parceria com uma entidade belga, denominada Inter 

América Foundation (IAF) e uma ONG do Recife, a Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e 

Ação Social (ETAPAS), para a realização de um diagnóstico sócio-econômico da comunidade, 

onde foram levantadas informações tais como condições sanitárias, estrutura social, perfil dos 

moradores e atividades econômicas já realizadas na região. 

Em 2004, quando do início da atuação do SEBRAE na comunidade, por meio do projeto 

URBE, foi realizado outro diagnóstico sócio-econômico em parceria com a Prefeitura da Cidade 

do Recife (PCR), por estar implementando no local o Projeto Terra Cidadã: Capibaribe sem 

Palafitas. Com base neste diagnóstico, a pesquisa contou com importantes informações para 

efeito de melhor caracterização sócio-econômica da comunidade. Algumas informações 

relacionadas à organização social existente possibilitaram tecer comentários acerca do capital 

social comunitário contribuindo para a análise dos resultados obtidos. 

O Quadro 1 (1) a seguir, dividido em duas partes principais: a análise da unidade 

familiar e a análise dos pequenos negócios, aponta alguns aspectos considerados mais relevantes 

para esta pesquisa. 

Os percentuais se baseiam num total de 914 domicílios (29 palafitas, 98 alvenaria, 67 madeira e mistos), com 
média de 3 cômodos; e um total de 3.345 habitantes. 

ANÁLISE DA UNIDADE FAMILIAR 

Perfil familiar 
62,5% da população está em idade de trabalhar (15 a 59 anos); 
44,2% da população tem 20 anos e 1/5 desta tem de 10 a 19 anos. 

Acesso aos serviços 
públicos básicos 

44,5 % das residências utilizam gambiarras para acessar energia elétrica; 
56,5% do total de residências acessam água de forma clandestina; 
7,4% dos domicílios não possuem serviço de coleta de lixo e o jogam no canal; 
92,3% das residências jogam os dejetos no canal ou no rio (direta ou indiretamente); 
19,7% das residências não possuem banheiro, sendo que 8% dos domicílios usam 
banheiro coletivo. 

Caracterização 
socioeconômica das 

famílias 

41,6% das famílias possuem rendimentos até um salário mínimo, sendo que, destas, 
13,3% vivem com até ½ salário mínimo ao mês; 
23,4% das famílias possuem rendimentos mensais de dois salários mínimos ou mais; 
15,2% das famílias são atendidas por programas compensatórios governamentais; 
Dos responsáveis pela família, 57% são homens e 43% são mulheres; 
52,4% dos chefes de família têm menos de 40 anos; 



  

 

23 

 

(continua) 

Situação educacional 

9,6% da população se declara analfabeta; 
64,1% não completaram o ensino fundamental, e 4,3% o completaram; 
6,5% possuem ensino médio completo; 
33,1 % dos jovens de 15 a 19 anos e 25,1% dos jovens de 20 a 29 estudam. 

Situação ocupacional 

75,9% da população é economicamente ativa (PEA), sendo que desta, 35,2% são de 
trabalhadores informais (empregados sem registro, autônomos, os que vivem de bico e 
os desempregados); 
Mais da metade da PEA é constituída por jovens e adolescentes; 
37,4% da PEA enquadra-se na categoria sem rendimento (desempregados, estudantes e 
do lar); 
47,5% da PEA recebe de ½ a um salário mínimo, e 1,1% desta ultrapassa os 2 salários 
mínimos. 

Organizações sociais 
60,2% dos moradores desconhece a existência de qualquer entidade representativa da 
área; 
28,6% se referiram à Associação dos Moradores. 

Lideranças 
19,7% reconhecem o presidente da Associação dos Moradores, e 16,6% reconhecem o 
presidente da União dos Moradores. 

Aspectos positivos da 
comunidade 

36,6% consideram a boa localização, 22,9% consideram a facilidade de transporte e 
11,6% consideram a boa vizinhança; 
7,9% estão insatisfeitos e não reconhecem sequer um ponto positivo na comunidade. 

Aspectos negativos da 
comunidade 

20,9% consideram a falta de segurança (violência e problemas com a vizinhança); 
17,3% consideram a falta de saneamento. 

ANÁLISE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 

Faturamento e porte 

44,8% dos negócios não atinge um salário mínimo de faturamento; 
Dos 67 negócios existentes, 12 confirmam a existência de empregados (nove com 
remuneração e três sem remuneração); 
35 dos 67 negócios destinam a residência também para atividades produtivas ou de 
prestação de serviços. 

Ramos de atividades 
28% dos negócios é do ramo de serviços; 
10,2% dos negócios se refere a serviços domésticos; 
9,5% dos negócios está relacionado ao comércio de mercadorias. 

Obstáculos para o 
desenvolvimento dos 

negócios 

29,7% consideram a falta de investimento fixo; 24,2% consideram o fato da clientela 
possuir baixo poder aquisitivo; 13,3% consideram a concorrência e alguns atribuem o 
problema à falta de dinheiro para aumentar o estoque. 

Quadro 1 (1): Caracterização sócio-econômica de Caranguejo Tabaiares 

Fonte: Adaptado do Diagnóstico Sócio-econômico (DIAGONAL URBANA, 2004). 

Do Quadro 1 (1) pode-se perceber a situação social e econômica precária em que os 

moradores da comunidade Caranguejo Tabaiares vivem. No que diz respeito ao acesso aos 

serviços públicos, já no diagnóstico realizado em 1996, pela ETAPAS em parceria com o 

SEBRAE, notava-se a precariedade das condições sanitárias, de habitação, de educação etc. 

Diante das informações coletadas em 2004, a situação não mudou até hoje. 
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A comunidade é considerada muito pobre4, detendo considerável concentração de renda 

em pouco mais de 1% da sua população. A situação ocupacional e o nível de escolaridade dos 

moradores contribuem para a manutenção deste quadro, pois é elevado o número de pessoas 

desempregadas ou que vivem de biscates para auferir alguma renda e o baixo nível de 

escolaridade implica em maiores dificuldades para que elas obtenham emprego. 

Uma ênfase pode ser dada ao fato de mais da metade da População Economicamente 

Ativa (PEA) da comunidade ser constituída por adolescentes e jovens. Esta situação sugere 

atenção especial por parte de programas educacionais e de geração de renda para tal população, 

considerando o fato de a faixa etária dos 15 aos 29 anos ser àquela onde ocorre maior índice de 

criminalidade. 

Algumas informações do diagnóstico de 2004, extraídas do Quadro 1 (1), sobre as 

organizações sociais, as lideranças e alguns pontos positivos e negativos da comunidade podem 

sugerir algumas especulações acerca do capital social comunitário. Dentre elas, vê-se que a 

maioria dos moradores (60,2%) não reconhece a existência de qualquer entidade na área, talvez 

por desaprovarem trabalhos desta natureza que estejam sendo realizados na comunidade. Isto 

denota uma certa fragilidade no nível de organização da população, e mesmo baixa legitimidade 

das entidades comunitárias existentes5. 

Apenas a Associação dos Moradores, de acordo com as informações do diagnóstico de 

2004, possui alguma legitimidade por parte dos habitantes da comunidade, aparecendo como 

única organização que tem o reconhecimento de 28,6% dos mesmos. No entanto, sabe-se que esta 

não é a única e que na comunidade atuam muitas outras entidades como a União dos Moradores, 

                                                 
4 Pelo Cadastro das Áreas Pobres da Cidade do Recife (UFPE/FADE, 1998, 2000 e 2001) existem três classificações: 
pobres, muito pobres e críticas, considerando o grau de pobreza existente na região (DIAGONAL URBANA, 2004). 
5 Esta situação também foi percebida no diagnóstico de 1996, realizado pela ETAPAS e publicado em cartilha, em 
que 62% dos moradores também não reconheciam qualquer organização comunitária (ETAPAS, 1997, p. 36). 
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o Grupo de Idosos, O Clube de Mães, os Jovens Empreendedores, o Movimento Jovem, entre 

outras. 

De acordo com Putnam (2000), o número de organizações sociais de uma região é 

indicativo do capital social nela existente. Porém, a falta de reconhecimento por parte da 

população da existência ou do trabalho destas organizações parece ser indício de capital social 

baixo ou enfraquecido. 

No entanto, à frente das organizações sociais estão algumas lideranças formais da 

comunidade, e outras informais, também detectadas nas entrevistas do diagnóstico de 2004, 

compõem uma lista de 23 (vinte e três) nomes de pessoas consideradas líderes comunitários. Isto 

indica uma capacidade de organização e mobilização social potencial e que pode incorrer em 

benefícios para a comunidade. 

As informações contidas no diagnóstico de 2004 sobre a violência e de como é o 

relacionamento com a vizinhança também possibilitam inferir algo sobre o capital social 

comunitário. Mais de 20% dos moradores atribuem ao alto índice de violência e as divergências 

entre vizinhos, os principais problemas da comunidade. Já no diagnóstico de 1996 identificou-se 

que apenas 6% dos moradores aproveitavam o tempo de lazer para visitar parentes e amigos e a 

grande maioria utilizava-se desse tempo para assistir TV. Esse baixo relacionamento, ou a falta 

dele, entre os moradores da comunidade, sob a perspectiva da análise de Putnam (2000), é 

também indicativo de capital social enfraquecido. Da mesma forma, altos índices de violência, de 

acordo com este autor, são fortes indícios de baixo estoque de capital social, por indicarem, 

nestas situações, sentimentos de insegurança e de medo, em detrimento do bem-estar coletivo. 

É interessante notar que quase a metade dos moradores da comunidade (49%), em 1996, 

atribuía a culpa da não solução dos principais problemas apontados à época - falta de 

saneamento, de segurança e de iluminação pública - à própria comunidade, admitindo que parte 
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da responsabilidade pela solução deles deveria ser assumida pelos seus moradores e lideranças 

comunitárias. Embora essas informações não tenham sido colhidas no diagnóstico de 2004, a 

tendência é que tenha havido uma crescente tomada de consciência da população quanto ao seu 

papel e aos seus direitos no que se refere à transformação da sua própria realidade. 

Essa inferência é possível diante do fato de que a comunidade Caranguejo Tabaiares tem 

atraído várias entidades filantrópicas e ONG’s devido, não só às grandes necessidades da sua 

população, mas também pelo potencial sócio-econômico que ela apresenta. Entidades como a 

ETAPAS, o Serviço Alemão de Cooperação Técnica (DED) e o Centro Josué de Castro (CJC) 

vem desenvolvendo trabalhos com grupos de geração de renda voltados para a atividade 

pesqueira, a carcinicultura e a reciclagem do lixo, além de atividades sócio-educativas com 

jovens e mulheres. Além dessas entidades, o Recanto Madre Alix, ONG localizada dentro da 

comunidade, também tem oferecido alguns cursos profissionalizantes e contribuído para a 

formação de muitos moradores. Isso sem contar os programas do poder público como o Programa 

de Saúde Familiar (PSF) e o Programa de Saúde Ambiental (PSA). A Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico (SDE) e a Secretaria de Educação (SE), por intermédio da Escola 

Municipal Mércia de Albuquerque Ferreira (EMAF) localizada na comunidade, também vem 

contribuindo para mudar a difícil situação dos que vivem em Caranguejo Tabaiares, procurando 

adotar uma postura integradora e aberta com a comunidade. 

A próxima seção busca aprofundar as informações obtidas nos estudos exploratórios por 

meio da experiência de participar na Mostra de Oportunidades de Caranguejo Tabaiares, evento 

promovido pelo projeto URBE e que contou com a presença de quase todas as entidades atuantes 

na comunidade. 
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1.1.3  Mostra de Oportunidades de Caranguejo Tabaiares 

A Mostra de Oportunidades de Caranguejo Tabaiares, realizada nos dias 17 e 18 de março 

de 2005, na rua Campos Tabaiares, próxima à sede do SEBRAE no Recife, contou com a 

participação de 21 entidades atuantes nesta comunidade, nas áreas de educação; saúde; proteção 

do meio ambiente; promoção de oportunidades de emprego e renda; apoio à cultura local, entre 

outras. 

No auditório do SEBRAE foram feitas diversas apresentações dos trabalhos de algumas 

dessas instituições na comunidade, como também dos resultados de diagnósticos realizados 

anteriormente no local, onde foram montados vários stands para que elas pudessem expor seus 

trabalhos para o público e, principalmente, para os moradores. O evento contou também com 

barraquinhas de comidas típicas e um palco para a apresentação de artistas da comunidade como 

cantores, grupos de dança, capoeira e teatro. 

Como pressuposto, a comunidade Caranguejo Tabaiares, como organização social, 

representa algo potencialmente positivo para o desenvolvimento local, caracterizando uma 

ambiência propícia para o estudo do capital social. Nas visitas exploratórias, notou-se haver 

grande esforço dessas entidades, com vistas a promover melhorias na qualidade de vida da sua 

população, carecendo, entretanto, saber que papel cada uma desempenhava no trabalho realizado, 

sobretudo no que se refere ao projeto URBE. A oportunidade de participação que se teve na 

Mostra de Oportunidades de Caranguejo Tabaiares possibilitou destacar algumas das 

organizações nela atuantes e seus principais objetivos, conforme conversas realizadas com seus 

representantes no evento. O Quadro 2 (1) resume os dados preliminares levantados. 
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Entidades participantes Tipo de instituição Objetivos 

AdoleScER  ONG 
Educação, saúde e cidadania de 
crianças, adolescentes e gestantes. 

Associação Cultural para a Prática da 
Capoeira (ADCCAP) 

Comunitária Preservação da cultura 

Centro Josué de Castro (CJC) ONG Melhoramento da pesca 
Conselho Tutelar IV Pública/Municipal Orientação de menores 
Departamento de Serviço Social/UFPE Pública/Federal Capacitação de agentes de saúde 
Diagonal Urbana Privada Diagnóstico sócio-econômico 
Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana 
(EMLURBE) 

Pública/Municipal Limpeza urbana e de quintais 

Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e 
Ação Social (ETAPAS) 

ONG 
Capacitação e formação política e 
cidadã de jovens 

Escola Municipal Mércia de Albuquerque 
(EMAF) 

Pública/Municipal Educação infantil 

Faculdade de Ciências Administrativas de 
Pernambuco (FCAP/UPE) 

Pública/Estadual 
Montagem de biblioteca 
comunitária e oferecimento de 
cursos profissionalizantes 

Federação de Órgãos para a Assistência 
Social e Educacional (FASE) 

ONG 
Assistência e organização 
comunitária 

Grupo de Idosos de Caranguejo Tabaiares Comunitária Assistência e lazer aos idosos 

Jovens Empreendedores (JE) Comunitária 
Geração de trabalho e renda por 
meio do artesanato 

Movimento Jovem de Caranguejo Tabaiares Comunitária 
Busca de oportunidades para os 
jovens 

Recanto Madre Alix (RMA) ONG/Igreja Católica Capacitação e profissionalização 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE/PE) 

Pública/Nacional/Estadual Desenvolvimento local 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico (SDE) 

Pública/Municipal Desenvolvimento local 

Secretaria Municipal da Política de 
Assistência Social 

Pública/Municipal Assistência social 

Secretaria Municipal de Saúde: PSF e PSA Pública/Municipal 
Saúde da família e do meio 
ambiente 

Serviço de Justiça e Paz ONG Suporte jurídico para a comunidade 
União de Moradores de Caranguejo 
Tabaiares 

Comunitária 
Busca de oportunidades e apoios 
institucionais 

Quadro 2 (1): Entidades participantes da Mostra de Oportunidades de Caranguejo Tabaiares 

Fonte: elaborado pela autora 

Para obter-se uma idéia geral da diversidade de atuação dessas instituições, aqui se aponta 

o que fazem algumas delas. Por exemplo, entre as instituições públicas ligadas à Prefeitura do 

Recife, pode-se citar a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURBE), encarregada de 

retirar todos os resíduos sólidos que se acumulam nos canais, contribuindo com o extermínio de 

ratos e outros animais prejudiciais à saúde da comunidade. A EMLURBE, de acordo com o 

representante que participou do evento, busca a manutenção desses serviços gerais num sentido 
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mais amplo, ou seja, a mudança de hábito da população e sua conscientização para a manutenção 

da limpeza do meio ambiente, apoiando seus trabalhos nos “3 Rs”: redução, reciclagem e 

reutilização do lixo. Cabe referir também a participação da Secretaria Municipal de Saúde do 

Recife, por meio dos Programas de Saúde Familiar e de Saúde Ambiental. 

Alguns investimentos em infra-estrutura foram realizados pelo poder público municipal 

como a construção de um posto de saúde e de uma escola de ensino fundamental. Da mesma 

forma, está na pauta da Prefeitura a construção de um centro de capacitação e de geração de 

emprego e renda, o Centro Público de Economia Popular e Solidária (SEBRAE, 2004). A 

construção desta obra conta com o apoio financeiro da Prefeitura de Nantes, na França, e com o 

apoio técnico de algumas ONG’s a exemplo da ETAPAS e do Centro Josué de Castro (CJC), e do 

SEBRAE. Sua principal atividade será o beneficiamento do camarão pescado nos 23 viveiros 

existentes na comunidade, além de contar com uma cozinha industrial para produção de 

alimentos para a comercialização e com salas de aula para realização de treinamentos, 

capacitações e reuniões diversas. Ressalta-se ainda outro projeto da prefeitura: Capibaribe 

Melhor, que visa beneficiar as regiões ribeirinhas do rio Capibaribe. Neste caso, Caranguejo 

Tabaiares possui certa prioridade por ser uma ZEIS. 

Pode-se destacar também o papel da Faculdade de Ciências Administrativas de 

Pernambuco (FCAP), com seu objetivo de montar uma biblioteca comunitária em Caranguejo 

Tabaiares, por meio da doação de livros, móveis e alguns equipamentos e da própria capacitação 

de jovens locais para que organizem e administrem a biblioteca. Isso sem falar no oferecimento 

de algumas bolsas de estudo de cursos profissionalizantes para estudantes da comunidade que 

cursam ou já cursaram o 2º grau. 

Algumas ONG’s também foram identificadas como atuantes efetivas na comunidade. 

Dentre elas pode-se apontar o Centro Josué de Castro (CJC), que lida, basicamente, com os 
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pescadores de camarão da região. Ao seu lado, são atuantes a Federação de Órgãos para a 

Assistência Social e Educacional (FASE), numa perspectiva mais assistencial, e a ETAPAS que 

prioriza o trabalho com os Jovens Empreendedores. No evento, esta última, apresentou um site da 

comunidade e para a comunidade, disponível em: www.caranguejo.etapas.com.br, que reúne 

informações sobre ela, como uma forma de inserção social. 

A ETAPAS, desde 1998, trabalha na capacitação dos jovens, incentivando-os a participar 

das reuniões das ZEIS, bem como das discussões do Orçamento Participativo sobre as condições 

e necessidades das comunidades. A importância dessa participação efetiva dos membros da 

comunidade em tais reuniões deve-se ao fato de, somente as obras e benfeitorias que constarem 

no Orçamento Participativo da Prefeitura do Recife, terem a possibilidade de se realizar. Nesse 

sentido, a formação de lideranças é fundamental para a continuidade dessa participação. 

Em 2003, a ETAPAS passou a desenvolver atividades na comunidade de forma mais ativa 

e permanente, passando a incorporar os jovens nas suas ações de formação política e para o 

trabalho. Nesse período, o próprio SEBRAE propôs uma intervenção na comunidade que resultou 

no curso “Jovens Empreendendo em Caranguejo Tabaiares” com duração de quatro meses e que 

foi considerado pela ETAPAS, o marco do seu trabalho nesse território. O curso possuía duas 

vertentes: o artesanato, disponibilizado pelo SEBRAE no intuito de se constituir uma alternativa 

de geração de renda, e a ação política e cidadã, foco da ETAPAS que se responsabilizou pela 

dinâmica do curso e pelo contato direto com os jovens interessados. 

Com relação às organizações comunitárias existentes, cabe salientar a União dos 

Moradores de Caranguejo Tabaiares, responsável por levar à comunidade projetos e programas 

que visem a melhoria da qualidade de vida da população local. Ainda sob o aspecto de 

organizações comunitárias, notou-se a existência de um Grupo de Idosos, um Grupo de Jovens, 

de uma Associação Cultural para a Prática da Capoeira (ADCCA/PE), entre outras. 
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Nos contatos, percebeu-se que essa comunidade, apesar da intervenção de várias 

organizações ao longo de alguns anos, ainda sofre com os problemas de infra-estrutura como 

saneamento básico, moradia, educação e preservação ambiental. Como ficou claro em uma das 

entrevistas realizadas com a Gestora do projeto URBE, a comunidade “vira um caos”, 

principalmente na época das chuvas e das cheias devido ao lixo e ao esgoto acumulados nas ruas 

e nas próprias casas dos moradores. 

O SEBRAE acredita que cada uma das instituições envolvidas pode contribuir umas com 

as outras e, conseqüentemente, com a comunidade. Os resultados já obtidos por cada uma das 

organizações e os trabalhos ainda desenvolvidos são fontes de informações a serem 

compartilhadas, para, inclusive, minimizar as dificuldades que elas podem encontrar no 

desenvolvimento dos seus trabalhos. 

Para a Consultora de Campo do SEBRAE, o número elevado de organizações atuando na 

comunidade, muitas vezes, se constituiu em problema e não em fator positivo para os trabalhos 

do SEBRAE. Isto porque havia dificuldades para reunir a maioria dos representantes 

comunitários e de organismos interventores. Dessa forma, observou-se muitos obstáculos para se 

formar um grupo coeso e forte, sendo este um dos principais objetivos do projeto URBE.  

Os líderes ficam divididos, pois, diante das necessidades da comunidade, que 
são muitas, eles querem abraçar tudo de uma vez, tudo o que as instituições 
oferecem. Sendo assim, há muitas reuniões e pouca presença deles nelas 
(Entrevista, 17/02/2005). 
 

Pelo visto, pôde-se levantar que as relações entre as instituições envolvidas nos trabalhos 

com a comunidade, assim como os atores que o SEBRAE pretendia articular e integrar em prol 

do desenvolvimento local da comunidade, denotam heterogeneidade e constituem um rico campo 

a ser investigado sob a ótica do capital social e seu processo de construção institucional. 
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Assim, com esse delineamento da problemática local, chega-se ao tema da dissertação, 

cujas justificativas para a sua escolha são apresentadas a seguir. 

 

 

1.2  Justificativas da pesquisa 

O Brasil, nos últimos 30 anos, principalmente, passou por um elevado grau de 

urbanização. No entanto, esse processo de aglomeração nas cidades provocou, e ainda tem 

provocado, uma diminuição considerável na qualidade de vida das populações urbanas. Nas 

regiões periféricas do país, como denomina Torres (1995), como é o caso do Nordeste, vem 

ocorrendo um agravamento desse quadro, considerando, por exemplo, o número de domicílios 

entendidos como inadequados do ponto de vista sanitário, cujo crescimento foi de 45% para 74% 

(TORRES, 1995). Embora o Nordeste seja a região brasileira com menor índice de urbanização 

nas últimas décadas, 

[...] nas metrópoles nordestinas as condições sanitárias do conjunto das 
habitações são precaríssimas. Na região metropolitana de Recife, por exemplo, 
79% dos indivíduos com menos de 18 anos residiam em habitações inadequadas 
do ponto de vista sanitário, em 1988, segundo o PNAD (TORRES, 1995, p. 
177). 

 
Dessa forma, vê-se claramente a necessidade de programas e projetos de desenvolvimento 

e de políticas públicas em prol do melhoramento da qualidade de vida dessa população urbana. A 

importância desses projetos fica ainda maior quando se está diante de uma carência na atuação do 

poder público para resolver questões de caráter básico das populações. De acordo com Frey 

(2003, p. 165): 

Nas cidades, principalmente nos países em desenvolvimento, observa-se uma 
crescente perda de governabilidade. Faltam condições e ferramentas adequadas 
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de gestão para implementar iniciativas efetivas de desenvolvimento local, 
capazes de promover um desenvolvimento sustentável no âmbito das 
comunidades locais, respeitando as exigências de justiça social. 

 
Conforme essa perspectiva, pode-se inferir a importância do projeto URBE para o 

desenvolvimento de áreas metropolitanas. Como se sabe, a cidade do Recife sofre com problemas 

urbanos graves e necessita de apoio, não somente governamental, mas de entidades dispostas a 

trabalhar na melhoria das condições de vida e do meio ambiente urbano das diversas 

comunidades carentes que existem nessa área. Caranguejo Tabaiares é uma delas. Adiciona-se a 

esse quadro, o fundamento teórico da proposta do projeto URBE, ancorada no desenvolvimento 

local e sustentável de regiões, conforme o 

[...] pressuposto de que o desenvolvimento local é função da endogenia, da 
participação efetiva ou protagonismo, da articulação e das redes de cooperação, 
da agregação estratégica e diferenciada de fatores econômicos, sociais, 
ambientais e culturais (SEBRAE, 2003, p. 5). 

 
Pelo o que parece, a proposta do SEBRAE vai ao encontro da teoria do capital social, uma 

vez que visa a privilegiar a atuação dos mais interessados nos seus resultados, ou seja, os 

membros da comunidade. Focaliza, ainda, a articulação dos atores relevantes para a sua 

implementação, incentivando a mobilização de entidades atuantes na comunidade, como é o caso 

das ONG’s, da Prefeitura da Cidade do Recife e das organizações comunitárias. De acordo com o 

projeto URBE: 

[...] o desenvolvimento local somente será eficaz se conseguir integrar os 
diversos atores sociais, empreendedores e empresariais, políticos e institucionais 
para o compartilhamento na elaboração, implantação, acompanhamento e 
avaliação de políticas de promoção do território, ou do arranjo produtivo local; 
ou seja, o desenvolvimento local deve ser alcançado a partir da construção do 
civismo e do enriquecimento local, por meio do esforço conjunto e da 
articulação entre Estado, Mercado e Sociedade (SEBRAE, 2003, p. 6). 

 
No entanto, apesar de a proposta condizer com o novo paradigma de desenvolvimento, o 

SEBRAE admite a existência de dificuldades, devido às experiências de integração dos atores 
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envolvidos (SEBRAE, 2003). Nesse ponto, pode-se destacar a fundamental importância de existir 

capital social entre esses atores, como um fator facilitador dessa integração, e, conseqüentemente, 

potencializador dos processos nos quais se dão essas experiências. 

Diante disso, entendeu-se que o sucesso da proposta do SEBRAE, através do projeto 

URBE, como articulador desses atores, requer, fundamentalmente, a existência de capital social 

entre os atores sociais interessados no desenvolvimento do local (no caso, a comunidade de 

Caranguejo Tabaiares), assim contribuindo para promover a melhoria da qualidade de vida dessa 

população, seja pelo fomento do empreendedorismo e da educação (inclusive a educação 

ambiental), seja pela luta comunitária diante do poder público ou da participação. 

Frey (2003) é um dos autores que salienta o papel do poder público e seus obstáculos em 

acionar esses atores em prol do desenvolvimento por meio da ação coletiva. De acordo com o 

autor, “faltam estruturas e instituições de governança local apropriadas para estimular a ação 

coletiva e articular os diferentes atores em torno de objetivos comuns de desenvolvimento local” 

(FREY, 2003, p. 165). Daí, reforçar-se a importância do SEBRAE, por intermédio do projeto 

URBE, como um articulador dos atores que atuam, de alguma forma, em prol da melhoria da 

qualidade de vida dos moradores de Caranguejo Tabaiares. 

Sendo assim, como consta das próprias estratégias do projeto URBE para o alcance dos 

seus objetivos, o protagonismo dos atores locais envolvidos e a integração destes agentes e outras 

parcerias constituem parte crucial da sua implementação (SEBRAE, 2003). Por isso, o exame do 

tema do capital social entre esses atores sociais, emergiu como algo a ser investigado no intuito 

de se poder fazer inferências consistentes relacionadas com a potencialidade de sucesso desse 

projeto. Conforme salienta Ribeiro, Mendonça e Guedes (2002), 

A superação da pobreza e das desigualdades sociais só será alcançada a partir de 
uma maior consolidação da democracia, com a participação mais efetiva e 
articulada entre Estado, mercado e sociedade. A criação de condições para esta 
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participação é uma construção conjunta entre todos os atores [...]. Nesse 
processo, novas formas de atuação irão se desenrolar e diversas parcerias e 
formas de participação interinstitucional serão experimentadas [...] (RIBEIRO; 
MENDONÇA; GUEDES, 2002, p. 12). 
 

Identificou-se ainda, na proposta do projeto URBE, a relevância do estudo do capital 

social não somente como fonte para sua implementação, mas pelas mudanças que poderia 

provocar a partir da organização social existente no local. De acordo com Hernandéz (2004), o 

capital social possui importantes implicações sobre o desempenho de organizações (capital social 

organizacional), de instituições, públicas e privadas, e mesmo de cidadãos, justamente pelo 

conhecimento, habilidades, valores e talentos a serem explorados e bem utilizados, pois 

organizações ou atores não são passivos, sendo capazes de aumentá-lo e de promover seu 

aproveitamento por meio das redes de relacionamento. 

Adiciona-se, ainda, a idéia de Lazzarini, Chaddad e Neves (2000), quando da tentativa de 

demonstrarem a importância do capital social para o desenvolvimento e sua sustentabilidade, de 

que as redes sociais são capazes de promover “a formação de ações coletivas, propiciando acesso 

à informação, aquisição de conhecimento, aumento do poder de barganha ou influência política, e 

maior solidariedade e engajamento cívico” [capital social] (LAZZARINI; CHADDAD; NEVES, 

2000, p. 11). 

Sendo assim, procurou-se investigar a existência de capital social nesse processo, junto 

com a proposta de se melhor conhecer quem são os atores envolvidos e o que fazem em prol do 

desenvolvimento da comunidade Caranguejo Tabaiares, e, sobretudo, como eles se relacionam 

com os agentes do projeto URBE, representado pelo SEBRAE, abrindo espaço para a proposta 

desta dissertação. 
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1.3  Pergunta de pesquisa 

O problema de pesquisa parte da idéia de que são muitas as dificuldades enfrentadas por 

programas e projetos realizados em favor do desenvolvimento local e da importância que o 

capital social traz para a análise dessas experiências, nas quais se nota o esforço de organizações 

sociais, como ONG’s, associações comunitárias e até mesmo de órgãos públicos, que muitas 

vezes se perdem em meio aos tantos problemas sociais vividos por populações de baixa renda, 

cujo protagonismo nessas circunstâncias é sempre fonte de especulação, pois o capital social que 

detêm pode estar inativo ou ser contraproducente caso não seja conduzido de maneira a fomentar 

o bem-estar comum (FREY, 2003). 

Sendo assim, faz-se necessário avançar na investigação desse campo de estudo à luz da 

teoria do capital social, cuja temática se insere também no campo do Desenvolvimento Local, 

tendo surgido o seguinte questionamento: o capital social existente entre os atores interessados 

(stakeholders) no projeto URBE influenciou as iniciativas de desenvolvimento local levadas 

a efeito na comunidade Caranguejo Tabaiares? 

 Em função desta pergunta, foram formulados os objetivos geral e específicos de pesquisa, 

apresentados a seguir. 

1.3.1  Objetivo geral 

Identificar, na atuação dos principais atores interessados (stakeholders) no projeto URBE, 

a existência de fontes e manifestações de capital social e discutir que influência ele exerceu na 

promoção do desenvolvimento local no caso da comunidade Caranguejo Tabaiares. 
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1.3.1.1  Objetivos específicos 

a) Identificar os principais atores interessados no projeto URBE. 

b) Identificar as iniciativas de desenvolvimento propostas e implementadas pelo projeto URBE. 

c) Delinear fontes e manifestações de capital social dentre os atores interessados no projeto 

URBE durante a sua implementação. 

d) Discutir a influência exercida pelo capital social delineado no desenvolvimento local da 

comunidade Caranguejo Tabaiares. 

 No próximo capítulo, são apresentados e discutidos os pressupostos teóricos que embasam 

esta pesquisa: desenvolvimento local e capital social. 
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2  Fundamentação teórica 

 

2.1  Discussão sobre o desenvolvimento: origens 

 A questão do desenvolvimento possui raízes tanto teóricas quando empíricas sendo 

inicialmente tratada como crescimento ou desenvolvimento econômico. Este último entendido 

como um processo estreitamente relacionado com o aumento da renda advindo da 

industrialização e das inovações tecnológicas dos países que se configuravam principalmente no 

início do século XX (SOUZA, 1999). Sob esta perspectiva e após algumas crises econômicas, 

como a Grande Depressão dos anos 1930, muitas evidências de problemas sociais, como o 

desemprego, passaram a exigir forte atuação do Estado na economia, demonstrando que políticas 

monetárias e fiscais eram imprescindíveis ao processo de desenvolvimento econômico das nações 

(SOUZA, 1999). 

 Neste contexto, a discussão sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento adquiriu 

considerável importância entre os economistas tanto de países considerados desenvolvidos (ou 

centrais) como de países subdesenvolvidos (ou periféricos) dando a entender que essa questão 

girava em torno de uma questão política, “pois se reservava aos países pobres uma posição 

subalterna no contexto da divisão internacional do trabalho” (SOUZA, 1999, p. 18). Por outro 

lado, uma das constatações feitas por Furtado (1974), apontava para o fato de o 

subdesenvolvimento ser derivado do desenvolvimento, revelado pela face oligopolista da 

expansão do capitalismo mundial. De acordo com o autor, 
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Se deixarmos de lado as conjecturas e nos limitarmos a observar o quadro 
estrutural presente do sistema capitalista, vemos que o processo de acumulação 
tende a ampliar o fosso entre um centro, em crescente homogeneização, e uma 
constelação de economias periféricas, cujas disparidades continuam a agravar-
se. Com efeito: a crescente hegemonia das grandes empresas, na orientação do 
processo de acumulação, traduz-se, no centro, por uma tendência a 
homogeneização dos padrões de consumo e, nas economias periféricas, por um 
distanciamento das formas de vida de uma minoria privilegiada com respeito à 
massa da população (FURTADO, 1974, p. 68-69). 
 

Nesse sentido, os países subdesenvolvidos denotariam “instabilidade e dependência 

econômica, tecnológica e financeira em relação aos países desenvolvidos [...]. A capacidade de 

barganha mostra-se diminuta à medida que a concorrência aumenta, com o ingresso de países 

mais competitivos” (SOUZA, 1999, p. 24). 

Na América Latina, no fim dos anos 1940 e início dos anos 1950, tal questão começa a 

despertar economistas dos países subdesenvolvidos os quais iniciam estudos e diagnósticos da 

realidade dos mesmos no intuito de captar recursos dos países centrais, principalmente dos 

Estados Unidos, para que pudessem ser implementados seus planos de desenvolvimento. Com 

base nessa concepção, em fevereiro de 1948 foi criada a Comissão Econômica para a América 

Latina (CEPAL),6 com sede em Santiago do Chile, constituindo-se uma das cindo comissões 

regionais da Organização das Nações Unidas (ONU). Seus primeiros trabalhos procuraram 

diagnosticar os problemas de cada país em particular no intuito de detectar os obstáculos ao 

desenvolvimento econômico dos mesmos (SOUZA, 1999). Os economistas cepalinos defendiam 

que “não haveria outra alternativa para o desenvolvimento dos países periféricos senão 

industrializar-se e procurar diversificar os mercados externos” (SOUZA, 1999, p. 200), o que ia 

de encontro à teoria das vantagens comparativas do economista David Ricardo, para quem os 

países deveriam especializar-se na produção daqueles produtos para os quais apresentassem 

                                                 
6 Em 1984, sua denominação passou a ser Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL, 2006). 
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vantagens comparativas de custo, refletindo a idéia de que os países periféricos deveriam 

focalizar a produção agrícola. 

Ainda de acordo com a perspectiva da CEPAL, na época da sua formação, o 

subdesenvolvimento latino americano derivaria de fatores internos e externos. Os fatores externos 

decorreriam, principalmente, da dependência comercial, financeira e tecnológica dos países 

periféricos em relação aos centrais. Já os fatores internos estariam relacionados com a 

concentração fundiária, reduzido mercado interno e elevada taxa de crescimento demográfico, 

por exemplo. Mais tarde, segundo nova concepção de dependência (denominada neocepalina), a 

discussão começou a destacar a dependência como um relacionamento entre partes com desigual 

poder político e econômico que “amarra” os países subdesenvolvidos a laços sutis e imposições 

econômicas. 

Atualmente, a CEPAL visa contribuir com o desenvolvimento da América Latina e Caribe 

coordenando as ações encaminhadas, promovendo e reforçando as relações econômicas entre os 

países participantes e com outras nações do mundo, incorporando a visão do desenvolvimento 

social. Cabe ressaltar que esta Comissão desenvolveu uma “escola” de pensamento preocupada 

em examinar tendências econômicas de médio e longo prazos, baseando-se nas mudanças 

verificadas nas realidades econômica, social e política regional e mundial dos últimos anos 

(CEPAL, 2006). 

 Em termos de Brasil, deve-se dizer que os debates sobre desenvolvimento econômico 

tomaram forma por meio dos estudos do Grupo Misto, constituído pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela CEPAL (BNDES-CEPAL), que 

apontaram para muitos problemas como a carência de infra-estrutura (energia, transportes e 

comunicações) e a insuficiência da produção agrícola. Deste Grupo, participou Celso Furtado, 

importante economista brasileiro que fazia parte de uma corrente desenvolvimentista ligada ao 



  

 

41 

 

setor público. Para ele, deveria haver ampla participação do Estado na economia, por meio de 

investimentos em setores estratégicos e da submissão das políticas cambial e monetária aos 

propósitos do desenvolvimento (SOUZA, 1999).  

Em suma, para Celso Furtado, de acordo com Souza (1999, p. 220), o Estado deveria: 

a) Atuar diretamente no setor produtivo, por meio de empresas estatais; 
b) Planejar a distribuição regional e setorial dos investimentos; 
c) Subordinar a política monetária ao desenvolvimento; 
d) Promover uma distribuição de renda mais eqüitativa no sentido de dinamizar 

o setor de mercado interno; e  
e) Controlar o afluxo de capital estrangeiro, para que a dependência financeira 

excessiva não retire do país sua autonomia na gestão de problemas 
econômicos fundamentais. 

 
 Com base nestas prerrogativas, Celso Furtado colaborou no Plano de Metas do governo 

Kubitschek, o qual deu origem à então Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), em 1959, da qual foi o primeiro dirigente. 

 É interessante notar que, dos fins do século XIX até a década de 1950, a atuação do 

governo federal no Nordeste brasileiro se caracterizou pelo socorro aos problemas causados pela 

seca, sinalizando para o caráter imediatista e não desenvolvimentista de suas intervenções. A 

partir da seca de 1877, o governo passou a encarar este problema como algo que, para ser 

resolvido, necessitava de medidas mais fortes e permanentes. Sob este prisma, alguns organismos 

foram criados como a Inspetoria de Obras contra a Seca (IFOCS) que, posteriormente, originou o 

Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS). “Ambos objetivavam a continuidade 

das soluções hidráulicas para o problema das secas” (COHN, 1976, p. 58). 

 Em 1952, a criação do Banco do Nordeste (BNB) e as suas diretrizes, representaram uma 

ampliação da forma como eram concebidos os problemas no Nordeste. Tais problemas não mais 

se resumiam às secas, mas à estrutura de produção da região. Deste modo, embora o BNB não 

objetivasse a mudança dessa estrutura produtiva de maneira direta, o apoio financeiro oferecido 
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aos agricultores e industriais tornou-se um importante incentivo à ocorrência de significativas 

transformações nessa região (COHN, 1976). 

 Assim, a partir de 1956, o governo federal passou a iniciar medidas que viabilizassem, 

sobretudo tecnicamente, um planejamento regional, e começou a “conceber o Nordeste 

dinamicamente, em termos de suas potencialidades de desenvolvimento, e não como uma região 

fadada ao subdesenvolvimento pela aridez de suas terras e pelas secas” (COHN, 1976, p. 63). Foi 

assim que o então presidente Jucelino Kubitschek criou, no mesmo ano, o Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) no intuito de fazer um estudo exaustivo da região 

e das atividades e dispêndios federais ali efetuados. Após uma grande seca em 1958, o projeto de 

lei que previa a criação da SUDENE, como o primeiro órgão de planejamento regional do país, 

foi aprovado no ano seguinte, de modo que, em março de 1960, entrou em operação, vindo a ser 

extinta em 2001, pelo governo de Fernando Henrique Cardoso,7 após 42 anos de atuação, já 

demonstrando evidentes sinais de fragilidade, “esvaziamento” do seu pessoal, ineficiência e 

volume menor de recursos em toda sua história.  

A atuação da SUDENE visou, basicamente, a coordenação das ações do Governo Federal 

com os objetivos de implementar a industrialização e resolver os problemas agrícolas do 

Nordeste, notadamente agravados pela ocorrência de secas.  

Já o governo Lula propôs a recriação da SUDENE, apoiando-se, fundamentalmente, na 

necessidade de uma reorientação do papel dessa antiga Superintendência, diante da nova 

concepção de desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável (como será visto mais adiante), e 

da necessidade de aumentar a atenção no Nordeste brasileiro que, apesar de ter tido seus índices 

melhorados desde a atuação deste órgão, ainda tem chamado atenção para os problemas 

                                                 
7 Medida Provisória no. 2145/2001. A SUDENE veio a ser sucedida pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
(ADENE).  



  

 

43 

 

econômicos e sociais que enfrenta, principalmente quando comparada com as outras regiões 

brasileiras (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2003). 

A extinção da SUDENE pode ser vista como fundamentada na ideologia 

desenvolvimentista neoliberal que se delineava na década de 1990, em decorrência de uma 

concepção de desenvolvimento influenciada pela perspectiva público-privada. Passou-se a 

buscar, dessa forma, reduzir o tamanho do Estado (a exemplo do programa de privatizações na 

década de 1990) e a estimular o surgimento de espaços para que a iniciativa privada participasse 

de maneira mais intensa da promoção do desenvolvimento econômico brasileiro. Assim, o Estado 

poderia desempenhar melhor suas funções sociais básicas, como a educação e a saúde, 

contribuindo para a melhoria de indicadores sociais de desenvolvimento como a taxa de 

mortalidade infantil e os índices de analfabetismo e criminalidade (SOUZA, 1999). 

Na próxima seção, a questão do desenvolvimento local passa a ser objeto de discussão, no 

âmbito das novas concepções de desenvolvimento originárias da ruptura do modo 

tradicionalmente economicista de se perceber o problema, junto com as repercussões que hoje 

elas suscitam. 

 

 

2.2  Desenvolvimento local: novas concepções 

O paradigma do desenvolvimento sofreu, ao longo dos últimos anos, mudanças essenciais. 

Entre 1940 e 1950, principalmente, desenvolvimento era sinônimo de crescimento, avaliado de 

acordo com o aumento da renda e do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Nesse particular, as 

idéias de Sen (2000) foram fundamentais para a transformação da concepção de desenvolvimento 

e para ruptura desse paradigma. Em “Desenvolvimento como Liberdade”, o autor chama a 

atenção para aspectos importantes do processo de desenvolvimento no seu sentido amplo 
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(econômico, social e político), que somente é capaz de acontecer se este for percebido sob a 

perspectiva da liberdade8, entendida, basicamente, como o exercício do conjunto de capacidades 

que possibilita às pessoas levarem o tipo de vida que valorizam e que gostariam de levar. Para 

Sen (2000, p. 92), o aumento da renda “é um guia limitado para o bem-estar e a qualidade de 

vida”, visto que “o êxito de uma sociedade deve ser avaliado segundo as liberdades substantivas 

que os membros dela desfrutam” (SEN, 2000, p. 32) e a qualidade de vida que adquiriram. Desse 

modo, seria a expansão das liberdades “substantivas” humanas o critério fundamental para se 

avaliar o desenvolvimento, de tal sorte que, 

Tais liberdades substantivas incluem capacidades elementares como, por 
exemplo ter condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a 
morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a 
saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de 
expressão etc (SEN, 2000, p. 52). 

 

Assim, a renda aparece como um meio para expandir essas liberdades, e não o fim último 

e único do processo de desenvolvimento, segundo essa nova concepção. Para Sen (2000), o 

principal entrave para o desenvolvimento é a privação de capacidades. Por exemplo, a situação de 

pobreza entendida sob esta ótica, é conseqüência da privação de capacidades básicas, e não 

simplesmente como o baixo nível de renda, como a concepção tradicional de desenvolvimento 

leva a crer. 

De base ideológica keynesiana, o conceito de “desenvolvimento” preconizava, no final da 

Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico intensivo pela utilização extensiva dos 

recursos naturais e pelo aumento do uso da mão-de-obra, de tal forma que nele residia um dado 

                                                 
8 Sen (2000, p. 25-26), admite haver diferentes tipos de liberdades, as quais estão vinculadas entre si e por isso 
podem se fortalecer. Dessa forma, “as liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições livres) 
ajudam a promover a segurança econômica. Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e saúde) 
facilitam a participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de oportunidades de participação no comércio 
e na produção) podem ajudar a gerar a abundância individual, além dos recursos públicos para os serviços sociais”. 
Além disso, Sen (2000) considera a liberdade tanto o fim quanto o meio para o processo de desenvolvimento. 
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caráter fundamentalmente econômico. No entanto, no início da década de 70, isto começou a se 

modificar, principalmente, pelo fato de os Estados Nacionais terem que assumir outra postura 

diante da crise do contexto econômico marcada pela primeira crise do petróleo, em 1973. Nesse 

contexto, os governos foram estimulados a reduzir a capacidade regulatória, a função produtiva e 

mesmo a estrutura administrativa, aumentando a atenção em face de ações de estabilização 

econômica, administração da justiça e aspectos sociais. 

Além disso, o movimento da globalização passou a exercer forte influência na promoção 

da valorização de certas diversidades, fazendo com que os espaços locais participassem desse 

processo. A idéia de local começou a adquirir importância nos assuntos de desenvolvimento, indo 

desde preocupações com aspectos sociais, até a identificação das peculiaridades de cada espaço a 

ser desenvolvido. Martinelli e Joyal (2004, p. 2) destacam o reforço da idéia de desenvolvimento 

local, por meio da “necessidade de formação de identidades e de diferenciação entre regiões e 

comunidades” para enfrentarem a competição intensificada com o processo de globalização. Para 

eles, no Brasil, desde os anos 90, mesmo trabalhadores com qualificação técnica passaram a se 

sentir excluídos do mercado de trabalho. Isso favoreceu a busca de alternativas como as 

atividades artesanais, refletindo uma certa valorização das diferenças locais, individuais ou de 

grupos como fontes capazes de promover seu desenvolvimento. 

Diretamente relacionada à idéia de desenvolvimento local, está a de comunidade, pois, de 

acordo com Martinelli e Joyal (2004, p. 53), “o desenvolvimento local reforça as comunidades9, 

dinamizando as suas potencialidades”. Tais potencialidades passaram a se destacar não somente 

como fontes promotoras do desenvolvimento do local, mas também como forças de onde este 

                                                 
9 Associadas às idéias de comunidade ou local de intervenção estão as concepções de espaço solidariedade e de 
sentimento de posse. A primeira está relacionada à história em comum que ligam as pessoas daquele local e que as 
permite sentir desejo de construir um futuro comum. A segunda concepção, a de sentimento de posse, reflete um 
sentimento de pertencimento e de identificação com àquele local (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p.62-65). 
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desenvolvimento deveria partir. Ou seja, [...] “trata-se de ver como se apresenta esse espaço de 

intervenção [comunidade, local, ou região], em que os atores ditos locais são chamados a 

influenciar, o mais que possam, o futuro do meio ao qual pertencem” (MARTINELLI; JOYAL, 

2004, p. 62). Sendo assim, um processo de desenvolvimento local começaria buscando responder 

à questões como: “o que é este local?” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 63). Que atributos há 

neste lugar que podem propiciar a melhoria da qualidade de vida para os que nele vivem? 

Em função disso, pode-se introduzir o caráter essencialmente endógeno da concepção de 

desenvolvimento local. De acordo com Ribeiro, Mendonça e Guedes (2002, p. 1), o 

desenvolvimento local pode ser entendido como “o processo endógeno de mobilização de 

energias sociais em espaços de pequena escala que implementam mudanças capazes de elevar as 

oportunidades sociais, a viabilidade econômica e as condições de vida da população”. Buarque 

(1999) concorda com esse aspecto interno do desenvolvimento local, esclarecendo que, apesar 

disso, deve-se considerar o contexto mais amplo que exerce influências no local de intervenção, 

Desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas 
unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo 

econômico e melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma 
considerável 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 [...]. Apesar de constituir um 
movimento de forte conteúdo interno, o desenvolvimento local está inserido em 

uma realidade mais ampla e complexa com a qual interage e da qual recebe 
influências e pressões positivas e negativas (BUARQUE, 1999, p. 23-24) [grifos 
no original]. 

 

No entanto, o processo de endogenização, principalmente no que diz respeito à 

“mobilização das energias” locais, não se dá, na maioria das vezes, sem um considerável esforço 

externo. Experiências de desenvolvimento local, tanto européia quando latino americanas, como 

salienta Dallabrida (2000), resultaram não somente de injeção de recursos financeiros, mas 

também da potencialização de recursos do próprio local. Para este autor, o desenvolvimento local 
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[...] é, ao mesmo tempo, oportunidade de potencialização de recursos humanos, 
materiais e não materiais – locais, na busca de um projeto de desenvolvimento 
coletivo e controlado localmente, da politização do território, enfim, da 
libertação dos excluídos, tanto econômica, como social e culturalmente 
(DALLABRIDA, 2000, p. 219). 
 

Em face dessa reflexão, considera-se que um dos papéis do Estado é o de fornecer meios 

para a mobilização dessas energias sociais, como sugerem Ribeiro, Mendonça e Guedes (2002), 

ou dessas potencialidades locais, conforme Martinelli e Joyal (2004). Sendo assim, é 

indispensável a criação de organismos fomentadores do desenvolvimento ou o apoio aos já 

existentes, como é o caso do Sistema SEBRAE, no Brasil, que oferece um “excelente exemplo 

dessa responsabilidade [de fomentador do desenvolvimento local], que poderia ser mais assumida 

pelo poder público, em vez de somente pelo SEBRAE” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 31). 

De forma semelhante, Boisier (2000, p. 175), ao se referir ao “desenvolvimento de baixo para 

cima”, no qual o processo se iniciaria a partir da identificação de políticas públicas mais 

próximas e adequadas ao local ao qual se destinam, identifica que o Estado deve considerar as 

demandas locais antes de estabelecer um processo de desenvolvimento centralizado ou “de cima 

para baixo”. 

Embora existam muitas considerações acerca das características de um processo mais 

efetivo de desenvolvimento local, não há um modelo em torno do qual exista um consenso. Isso 

nem faria sentido, visto que as peculiaridades do território no qual se está intervindo seriam as 

fontes do processo de desenvolvimento. Porém, pode-se considerar a existência de semelhanças 

entre as potencialidades de alguns locais e dos processos de desenvolvimento ali construídos e 

implementados, que poderiam facilitar a intervenção em outras localidades baseando-se nessas 

experiências. 
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Percebe-se três vertentes diferentes em relação aos estudos sobre desenvolvimento local: 

a) uma que se preocupa especificamente com a análise de programas e projetos governamentais10; 

b) outra que se detém na discussão da relação entre o desenvolvimento local e o processo de 

globalização11; e, ainda, c) uma que vem adquirindo notável atenção relacionada com a 

concepção de Desenvolvimento Local Sustentável, que elege as questões ambientais como sua 

principal preocupação12. Embora existam diferenças de concepção entre tais abordagens acerca 

do desenvolvimento, todas concordam que este conceito está ligado, de alguma forma, à melhoria 

da qualidade de vida ou do bem-estar dos indivíduos (PAVARINA, 2003). 

Pode-se ainda destacar, dentro da terceira vertente, a proposta do Desenvolvimento Local 

Integrado e Sustentável (DELIS) que, de acordo com Martinelli e Joyal (2004, p.57-58), “é uma 

denominação ampla, utilizada para vários tipos de processos de desenvolvimento local, [...] e que 

ganhou notoriedade nos meios técnico-burocráticos, especialmente entre os gestores de políticas 

de combate ou redução da pobreza”. Embora as ações sejam diferenciadas, várias instituições 

como órgãos públicos, ONG’s, organismos internacionais e o próprio SEBRAE, trabalham seus 

programas de desenvolvimento sob a denominação do DELIS. Suas premissas estabelecem uma 

preocupação com o meio ambiente no desenvolvimento econômico, para que as futuras gerações 

possam ter as mesmas possibilidades de se desenvolver e de usufruir os recursos naturais que 

hoje ainda estão disponíveis (CMMA, 1988). No entanto, a crítica que Martinelli e Joyal (2004) 

apontam é a de que, mesmo projetos tradicionais de desenvolvimento, sob o ponto de vista da 

prática, muitas vezes  se utilizam desta denominação. 

                                                 
10Ver, por exemplo, Buarque (1999) e Jara (1998). 
11Ver, por exemplo, Milani (2004) e Buarque (1999). 
12Ver, por exemplo, Altvater (1995); Brüseke (1998) e Cavalcanti (1998), os quais baseiam suas concepções no 
“Nosso futuro Comum” ou “Relatório de Brundtland” da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente (1988). 



  

 

49 

 

Diante do objetivo desta pesquisa, não se pretende aqui analisar ou medir, por meio de 

indicadores, o desenvolvimento na comunidade de Caranguejo Tabaiares, nem tampouco de 

avaliar aspectos ambientais, de nível de renda ou mesmo participação comunitária, embora seja 

necessário compreender algo acerca da sua concepção. O que se pretende mesmo é contextualizar 

os esforços realizados em direção ao processo de desenvolvimento local por parte das instituições 

parceiras da comunidade em questão, na sua interação com lideranças comunitárias e durante o 

desenvolvimento do projeto URBE. 

Sendo assim, procurou-se, a seguir, fundamentar um quadro teórico que trata de 

iniciativas de desenvolvimento local, junto com temas relacionados à formação de parcerias e de 

redes de relacionamentos, bem como questões referentes à participação comunitária, em conexão 

com o conceito de capital social importantes para os processos de desenvolvimento local. 

 

 

2.2.1 Iniciativas de Desenvolvimento Local (IDL’s), parceria e redes 

de relacionamentos. 

De acordo com Llorens (2001), as Iniciativas de Desenvolvimento Local (IDL’s) são 

orientadas por três princípios, desde as suas origens até os dias de hoje: a) a criação de emprego; 

b) o desenvolvimento de novas empresas e; c) o desenvolvimento econômico, no sentido amplo. 

O primeiro, originado no início dos anos 80, caracteriza-se como sendo uma combinação 

de esforços para superar o desemprego provocado, principalmente, pela crise estrutural advinda 

das inovações tecnológicas. As atividades em prol desse objetivo tentam promover a criação de 

empregos, por meio da formação de pequenas empresas individuais, familiares ou coletivas. Já o 

segundo princípio orientador das IDL’s, enseja o desenvolvimento de empresas ao procurar 
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estimular seu surgimento e desenvolvimento em grupos afastados das práticas que elas 

promovem, tais como mulheres, jovens e imigrantes. Por sua vez, o terceiro princípio, diz 

respeito às IDL’s propriamente ditas, supondo um passo adicional às duas iniciativas anteriores. 

Sob esta perspectiva: 

O desenvolvimento econômico local mostra-se, pois, como um processo no qual 
os atores ou as instituições locais mobilizam-se para apoiar as diferentes ações, 
buscando criar, reforçar e preservar atividades de empregos, utilizando os meios 
e recursos do território (LLORENS, 2001, p. 136) [sem grifos no original]. 

 
Nesse sentido, pode-se apontar a preocupação com fatores que não são exclusivamente de 

caráter quantitativo, mas fundamentalmente referidos a aspectos qualitativos e extra-econômicos, 

como os sociais e os culturais, os quais podem ser vistos como facilitadores do desenvolvimento 

local. Enfatiza-se também, nessa concepção, os recursos endógenos do local e ainda, a 

“vinculação em rede dos diferentes atores sócio-econômicos locais” (LLORENS, 2001, p. 137). 

Como posto, o desenvolvimento tem tudo para se tornar, então, fruto das iniciativas locais diante 

dos problemas existentes. Sendo assim, a idéia de local, ou seja, contextual, implica numa 

abordagem própria de cada espaço, com vistas a buscar a integração e a articulação dos recursos 

internos e externos, por meio da integração dos atores territoriais, públicos e privados 

(LLORENS, 2001). 

Na concepção do autor, os atores públicos são as autoridades municipais e estaduais (pois 

são mais próximas ao território), além das universidades, institutos de capacitação, instituições 

financeiras públicas etc. Os atores privados são, principalmente, sindicatos, empresas privadas, 

cooperativas, centros de capacitação e universidades privadas, bem como organizações não-

governamentais. Também podem existir atores de caráter misto, ou seja, instituições com parte 

do capital público e parte privado (LLORENS, 2001), como é o caso do SEBRAE. 
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Dentre os principais componentes das IDL’s, destaca-se no âmbito dessa pesquisa, a 

importância dos fatores intangíveis como elemento de êxito para tais iniciativas. Nesse ponto, o 

projeto URBE, pode ser considerado uma iniciativa que contém elementos intangíveis, 

fundamentais para o seu desenvolvimento e sucesso. Para Llorens (2001, p. 145), “esses fatores 

intangíveis, a maior parte dos quais de caráter extra-econômicos, são decisivos”. E ainda, eles 

resultam da articulação estratégica de atores locais e se referem a alguns aspectos básicos, tais 

como: 

a) Tomada de consciência e participação ampla da comunidade local; 

b) Estratégia de desenvolvimento elaborada sobre as bases da cooperação dos próprios atores 

locais, públicos e privados, capaz de gerar confiança mútua; 

c) Concepção ampla de desenvolvimento que contemple, de forma integrada, aspectos sociais e 

ambientais; e 

d) Reconhecimento de que, em síntese, o desenvolvimento é algo dinâmico e dependente da 

participação permanente da comunidade para se adaptar às mudanças e aproveitar as 

oportunidades. 

Dessa forma, a proposta das IDL’s pressupõe uma mudança nas políticas de 

desenvolvimento, diferentes das advindas de “cima para baixo”, ou seja, daquelas nas quais os 

governos eram os únicos responsáveis pela iniciativa, desenvolvimento e implementação de 

projetos abrangentes que desconsideravam as peculiaridades do território e os atores locais. 

Sendo assim, para Llorens (2001): 

[...] as iniciativas de desenvolvimento local (IDL’s) devem saber combinar 
recursos endógenos e exógenos e incorporá-los numa estratégia de 
desenvolvimento capaz de gerar efeitos multiplicadores, em termos da criação 
de atividades e empresas, a fim de elevar os níveis de emprego e de renda da 
comunidade local. Trata-se, em síntese, de conseguir uma capacidade de 
mobilização de atores locais e recursos, especialmente pelo melhor 
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aproveitamento das potencialidades endógenas, estimulando, com isso, o 
desenvolvimento local (LLORENS, 2001, p. 152). 

 
A mobilização de atores locais reflete suas capacidades de inovar, de levar adiante 

determinados empreendimentos, de negociar, de cooperar e de agir coletivamente, assim como de 

atuar de forma estratégica em prol dos objetivos comuns. De acordo com Llorens (2001), tais 

capacidades podem ser encontradas nas instituições, em função da sinergia surgida de esforços na 

construção de parceria entre elas. Isso sem contar que, a própria capacidade de constituir uma 

rede é essencial para a IDL: 

Existem numerosas formas de associação de atores locais, sendo possível 
distinguir inicialmente aquelas que trazem consigo um acordo formalizado, 
subscrito pelos diferentes atores, com obrigações recíprocas, e as redes de 
empresas, atores e instituições que funcionam mais na base de relações de 
confiança de caráter implícito, compartilhando uma finalidade comum, como o 
desenvolvimento econômico ou do emprego em nível local [...]. Os intercâmbios 
de informações que supõem essas alianças apresentam vantagens criadoras de 
sinergias, uma vez que o resultado das ações conjuntas é sempre superior à soma 
das ações isoladas (LLORENS, 2001, p. 159). 

 
A suposta articulação dos atores ou instituições permite aumentar substancialmente os 

esforços e, conseqüentemente, ampliar as possibilidades do alcance efetivo do desenvolvimento 

local. Várias instituições, públicas e privadas, que atuam em diferentes campos tais como o 

financeiro, o tecnológico, o da saúde e o da educação, podem constituir uma rede e se articular 

em prol do desenvolvimento de um determinado território (LLORENS, 2001). 

Conforme aponta Ribeiro, Mendonça e Guedes (2002), a atenção demandada por esse tipo 

de desenvolvimento está voltada, principalmente, para a articulação dos atores sociais e para o 

estabelecimento de parcerias para a consecução dos projetos empreendidos. Ou seja: 

Para que se alcancem melhores resultados e de maneira mais rápida, esses 
projetos deverão ser implementados através da organização da demanda e pelo 
estabelecimento de parcerias com entidades governamentais, empresariais e do 
terceiro setor (RIBEIRO; MENDONÇA; GUEDES, 2002, p. 9) [grifos no 
original]. 
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O estabelecimento de parcerias é fundamental para o sucesso dos programas e projetos de 

desenvolvimento local, principalmente diante dos desafios colocados pela economia atual. De 

acordo com Martinelli e Joyal (2004), o apoio interinstitucional facilita a intervenção em 

comunidades afetadas e fragilizadas pelo desemprego, para citar um exemplo. Assim, “não faltam 

exemplos de comunidades fortemente afetadas pela transformação de sua estrutura econômica, 

em que a união de esforços de uma gama variada de interventores foi capaz de insuflar nova 

energia” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 108). 

Pode-se identificar, ainda nos estudo de Martinelli e Joyal (2004, p. 111-112), algumas 

formas de parceria, quais sejam: 

a) Parceria de acordo: uma organização é responsável por reagrupar as idéias e as energias, 

mostrando para os diversos atores uma maneira de compartilhar os esforços de cada um em 

determinado local de intervenção; 

b) Parceria de estrutura: relacionadas à implantação de investimentos em infra-estrutura, unindo 

recursos humanos e financeiros; 

c) Parceria de referência: gerada devido à dificuldades de implantação de programas, projetos ou 

ações operações fora do âmbito de competência da instituição responsável; 

d) Parceria pontual: formada devido ao acontecimento de algo inesperado, ocorrendo pelo tempo 

que for necessário até que se elabore uma estratégia de ação. 

Independentemente do tipo de parceria, importa ressaltar que o estabelecimento delas é 

fundamental para a existência de um processo de cooperação, soma de esforços, redução de 

dispêndios, efetividade das ações conjuntas e individuais, troca de conhecimento e informações, 

aproveitamento de experiências, entre outros. No entanto, tais benefícios somente são alcançados 

mediante um processo de negociação que quase nunca se dá na ausência de conflitos entre os 

parceiros. Sendo assim, “as negociações podem ser fundamentais, ajudando na solução dos 
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conflitos que possam eventualmente surgir entre os participantes, de maneira a buscar um 

resultado ganha-ganha entre os envolvidos (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 112). 

Cabe ainda ressaltar que, os relacionamentos de parcerias, para resultarem apenas em 

ganhadores, devem considerar aspectos como a preocupação com um relacionamento futuro entre 

os parceiros; o sentimento de confiança que é reforçado com a relação ganha-ganha e a 

transparência e honestidade nas ações; a divisão de riscos e responsabilidades; o estabelecimento 

de metas e planos conjuntos; bem como o respeito em relação às limitações e à identidade de 

cada participante. Isso porque “nas negociações do tipo ganha-perde, o insucesso se mostra 

presente e os envolvidos não se sentem motivados a cumprir o acordo estabelecido; não há 

satisfação de todos os interesses, mas apenas de uma ou de outra posição” (MARTINELI; 

JOYAL, 2004, p. 117). 

Vale dizer que, embora não seja o foco direto desta pesquisa, a própria concepção de 

parceria implica em referências no estabelecimento de redes de relacionamentos. O estudo das 

redes de relações sociais é, por ele mesmo, abrangente e complexo e, aqui, pode-se considerar 

redes como “a estrutura do campo no interior do qual estão imersos os atores sociais e políticos 

relevantes em cada situação concreta” (MARQUES, 1999, p. 46). Assim, a investigação das 

redes sociais possibilita identificar os padrões de relacionamentos e suas mudanças através do 

tempo. Além disso, a configuração dos atores em rede pode potencializar as ações de cada um 

favorecendo os objetivos coletivos. De acordo com Frey (2003), as redes sociais possuem duas 

funções básicas: a de reduzir as incertezas em relação ao comportamento dos outros atores e a de 

conferir a melhoria no desempenho dos seus membros. Ressalta-se que essa organização social se 

estabelece devido à existência de objetivos e valores compartilhados entre seus membros e não 

pretende prejudicar a autonomia de cada um. 
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Ainda sobre o estudo das redes, Granovetter (1985) traz uma contribuição importante para 

o entendimento de que nem sempre as redes sociais que possuem ligações fortes entre seus 

membros são as mais adequadas. O autor qualifica dois tipos ligações: os “laços fracos” e os 

“laços fortes”. Os laços fortes são aqueles que envolvem uma elevada dose de tempo e um 

esforço maior dedicado à relação, existindo aspectos como a reciprocidade, a feição emocional e 

a confiança. Já os laços fracos envolvem transações pontuais e não há tanta preocupação com a 

reciprocidade e a confiança, porém, servem como “pontes” para aumentar o fluxo e a abrangência 

de informações numa rede de relacionamentos mais ampla (GRANOVETTER, 1985). 

Voltando à concepção de parceria, Bandeira (2000, p. 110) a identifica como um nível de 

participação, observando que esta “implica a relação entre iguais, que trabalham com um objetivo 

comum. A idéia de igualdade aqui implícita não se refere a aspectos de forma, estrutura ou 

função, mas sim envolve o equilíbrio e respeito entre as partes”. O autor concorda também com a 

necessidade de divisão de riscos e responsabilidades entre os parceiros. 

Ao situar a parceria num nível de participação (foco do seu estudo), Bandeira (2000) 

indica a importância da participação e interação dos atores locais durante o processo de 

desenvolvimento local. Na próxima seção, uma ênfase maior foi dada a esse aspecto do 

desenvolvimento, além de ter procurado indicar algumas relações com a formação de capital 

social. 
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2.2.2  Desenvolvimento local, participação comunitária e capital 

social. 

Embora Sen (2000) discuta a questão do desenvolvimento de maneira abrangente, suas 

considerações podem ser também remetidas a um processo de desenvolvimento local. Nesse 

sentido, ele indica que “em adição às facilidades públicas, a natureza das relações comunitárias 

pode ser importantíssima, como procurou salientar a literatura recente sobre “capital social” 

(SEN, 2000, p. 91). Para o autor, as relações comunitárias podem revelar potencialidades para a 

efetivação dos esforços de desenvolvimento local. No entanto, precisam ser articuladas e 

fortalecidas pela promoção de processos participativos implementados por instituições, 

programas ou projetos de intervenção. 

A articulação dos atores sociais, de acordo com Bandeira (2000), implica num mínimo de 

participação, que é essencial para a construção de um conjunto de fatores (capital social), os quais 

aumentam a propensão desses atores a colaborar e a empreender ações coletivas, tornando-se 

fundamental para o desenvolvimento efetivo do local: 

A falta de participação da comunidade é apontada, na literatura produzida pelas 
principais instituições internacionais da área de fomento do desenvolvimento, 
como uma das principais causas do fracasso de políticas, programas e projetos 
de diferentes tipos. Segundo essa avaliação, a ausência de uma interação 
suficiente com os segmentos relevantes da sociedade tende a fazer que muitas 
das ações públicas sejam mal calibradas, tornando-se incapazes de alcançar 
integralmente os objetivos propostos (BANDEIRA, 2000, p. 35). 
 

Fundamentada em tais conteúdos, esta é a concepção de desenvolvimento adotada na 

presente pesquisa, bem como no projeto URBE, desenvolvido pelo SEBRAE. Nele, destaca-se a 

ênfase dada à articulação entre os diferentes atores interessados e atuantes neste projeto, tomando 

como organização social a comunidade Caranguejo Tabaiares, sejam estes públicos, privados ou 

não-governamentais. Conforme pressuposto na pesquisa, a existência de capital social entre eles 
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produziria melhores resultados, mediante um processo coletivo de construção visando ao bem-

comum. 

Bandeira (2000) sugere alguns argumentos a favor da participação no processo de 

desenvolvimento. Dentre as vertentes que ele identifica13, destaca-se neste estudo, não obstante as 

demais serem complementares, a que argumenta que a participação possibilita acumulação de 

capital social. Para Bandeira (2000, p. 47), faz parte do capital social “os traços culturais 

característicos de uma comunidade que contribuem para fazer com que seus membros se tornem 

propensos a colaborar no sentido da solução de problemas de interesse comum”. Sob esta 

perspectiva, 

[...] além das iniciativas de tipo “tradicional”, como a implantação de infra-
estrutura, as ações de fomento, e os esforços voltados para a atração de 
investimentos privados, devem ser adotadas medidas que contribuam para a 
acumulação de capital social, fortalecendo a coesão das comunidades, 
promovendo a colaboração na solução de problemas comuns e estimulando os 
vários atores a participarem ativamente da discussão das questões de interesse 
público (BANDEIRA, 2000, p. 48-49) [grifos no original]. 
 

A participação de diferentes segmentos da sociedade na discussão dos problemas locais 

permite a consolidação de uma identidade regional, entendida como “o sentimento compartilhado 

de pertinência a uma comunidade territorialmente localizada” (BANDEIRA, 2000, p. 58). Para o 

autor, a identidade regional e o capital social não são dados ou simplesmente existem, mas sim, 

são construídos em meio às circunstâncias ao logo da história da comunidade, que possibilitam as 

pessoas entenderem as diferenças, e também perceberem os interesses comuns e as vantagens de 

agir coletivamente (BANDEIRA, 2000). Sem essa identidade, a compreensão da 

                                                 
13 Bandeira (2000, p. 33-61) aponta a existência de cinco vertentes de argumentos entre os estudos em favor da 
participação no processo de desenvolvimento local. Estas se resumem em: a) a participação é vista como um meio 
para assegurar a sustentabilidade das ações; b) a participação assegura a transparência das ações administrativas e 
combate à corrupção do poder público; c) a participação possibilita o acúmulo de capital social; d) a participação 
fortalece a competitividade sistêmica da região e; e) a participação consolida as identidades regionais. 
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interdependência entre os interesses dos atores sociais, a articulação e a participação da 

comunidade encontram um sério obstáculo para se efetivarem. 

A referência de Bandeira (2000) à articulação de atores sociais não se restringe à 

mobilização dos moradores da comunidade ou local de intervenção, mas, além destes, alcança 

todos os atores sociais envolvidos no desenvolvimento do local em questão. Isso porque “[...] 

várias organizações internacionais passaram a recomendar, com ênfase, nos últimos anos, o 

envolvimento direto dos segmentos interessados da comunidade14” (BANDEIRA, 2000, p. 35). 

Desta forma, a participação dos atores sociais nas discussões e ações empreendidas na 

comunidade, no âmbito de determinados programas ou projetos, supostamente adquirem 

transparência, aceitação e, conseqüentemente, sustentabilidade, proporcionando o surgimento de 

relações de confiança entre esses atores. Ou seja, 

 Os mecanismos participativos mais adequados para este objetivo (a 
consolidação das relações de confiança), parecem ser aqueles que possibilitam 
uma interação permanente entre os diferentes segmentos da sociedade civil e 
entre eles e as várias instâncias da administração pública, facilitando os 
processos de capacitação e de aprendizado coletivo e constituindo-se em 
instrumentos potentes para a formação de consensos e para a articulação de 
atores sociais (BANDEIRA, 2000, p. 49-50). 
 

Porém, esses mecanismos promotores da participação e a participação propriamente dita, 

não podem ser vistos, conforme admite Bandeira (2000), como infalíveis e adequados para todo 

os tipos de problemas encontrados nos processos de desenvolvimento. Isso porque nenhum 

processo de articulação de atores sociais está livre dos interesses individuais e de objetivos não 

declarados de atores importantes para o processo, resultando na manipulação tanto das discussões 

quanto das ações propostas em prol destes interesses, e não dos interesses coletivos 

(principalmente os interesses da comunidade). Isso se caracteriza como ações oportunistas e tanto 

                                                 
14 “Por segmentos interessados entende-se aqueles cujos interesses são direta ou indiretamente afetados pelo 
programa ou projeto em questão (stakeholders primários ou secundários)” (BANDEIRA, 2000, p. 35). 
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podem impedir a acumulação do capital social quando podem provocar o seu declínio. Dessa 

forma, 

As atitudes oportunistas e as tentativas de manipulação só contribuem para 
aumentar o nível de desconfiança dentro da comunidade, fazendo com que a 
adoção de práticas participativas acabe por ter um efeito diametralmente oposto 
ao que seria desejável (BANDEIRA, 2000, p. 62). 
 

Em atenção a essa problemática, deve-se atentar para alguns fatores que facilitam, ou 

melhor, condicionam a participação. De acordo com Bandeira (2000, p. 100), o mais importante 

desses fatores seria a “existência de um compromisso efetivo, maduro e continuado das instâncias 

políticas”. Nesse sentido, a inclusão da sociedade na tomada de decisões do poder público em 

relação ao processo de desenvolvimento de um local, principalmente no que diz respeito à 

alocação de recursos, assegura transparência ao processo e oferece credibilidade das ações. Outro 

fator condicionante diz respeito às características sócio-culturais da comunidade, admitindo o 

papel das práticas associativas, de trabalho coletivo e das relações de confiança como algo que 

impulsiona os processos de desenvolvimento. Por fim, adiciona-se o apoio institucional que pode 

servir como “motor” potencializador do desenvolvimento, seja por meio de investimentos 

financeiros, seja por meio do fomento da própria participação (BANDEIRA, 2000). 

Vale ressaltar ainda fatores que podem tornar desacreditadas as práticas participativas e 

com isso reduzir o capital social. Um deles é a ênfase no aspecto alocativo de determinados 

programas ou projetos de desenvolvimento, os quais prevêem a influência da comunidade na 

alocação de recursos públicos. De acordo com Bandeira (2000), isso pode provocar um 

descrédito nas próprias práticas participativas caso as expectativas não sejam devidamente 

satisfeitas. O outro fator que pode desgastar as práticas participativas e diminuir a acumulação de 

capital social, é a associação das mesmas com as motivações eleitorais no intuito de evitar a 
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perda de credibilidade nas polêmicas quase sempre geradas com a defesa de interesses partidários 

(BANDEIRA, 2000). 

Procura-se demonstrar com isso que, embora alguns cuidados devam ser tomados para 

não comprometer a efetividade das práticas participativas nos processos de desenvolvimento 

local, a articulação dos atores sociais em direção à participação nas discussões e nas ações de 

desenvolvimento local e a formação de parcerias, são fundamentais para promover o surgimento 

e a acumulação de capital social entre os atores interessados. Isso porque o capital social em 

muito depende da mobilização das ações coletivas em prol de benefícios também coletivos. 

Diante desta consideração, a seção seguinte intencionou aprofundar as discussões acerca 

do capital social apontando suas características, seus elementos constitutivos (como sugere 

UPHOFF, 2000) e incluindo alguns aspectos críticos. Embora não se pretenda esgotar o assunto, 

busca-se levantar questões básicas para a investigação do capital social entre os atores sociais 

interessados e participantes no projeto URBE, proposto pelo SEBRAE. 

 

 

2.3  Capital social 

Embora não existam “certezas” sobre a autoria do termo “Capital Social”15, recentemente 

ele vem obtendo relativo destaque entre os estudiosos do crescimento econômico, do 

desenvolvimento e das políticas públicas. De acordo com Milani (2004), nos Estados Unidos, no 

século XIX, Alexis de Tocqueville, em “A Democracia na América”, tentou compreender as 

relações entre a riqueza da sociedade civil e o processo de construção da democracia. Nesse 

                                                 
15 Segundo Putnam (2000), Lyda Hanifan, já em 1916, nos estudos da vida cotidiana das pessoas relacionada à 
camaradagem, simpatia e boa vontade, teria utilizado o termo “capital social” para caracterizar esses elementos 
intangíveis. 
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processo de construção, as noções combinadas de compromisso cívico, liberdades individuais e 

comunidades resultariam no que viria a ser chamado de capital social. 

Com efeito, segundo Milani (2004), não há ainda um consenso entre os estudiosos sobre a 

exatidão desse conceito, conquanto existam diferenças não contraditórias. Para o autor, tanto 

Bourdieu como Tocqueville enfocaram as estratégias de classe utilizadas pelos atores sociais para 

manter ou reforçar o estatuto e o poder na sociedade, de modo que a análise requer a combinação 

de disciplinas como política, sociologia e antropologia, que concebem o conceito de capital social 

com base em diferentes aspectos, a exemplo de estoque, recursos, cumulatividade, redes sociais, 

confiança mútua, convivência, compromisso cívico, entre outras (MILANI, 2004). Bourdieu 

(1983) caracteriza, além do capital social, outras formas de capital como o econômico e o 

cultural. Para ele, o capital econômico é aquele imediatamente e diretamente conversível em 

dinheiro e pode ser institucionalizado nas formas de direitos de propriedade; o capital cultural é 

conversível, em certas condições, em capital econômico e pode ser institucionalizado nas formas 

de qualificações educacionais; já o capital social é composto de obrigações sociais (connections), 

as quais são conversíveis, também em certas condições, em capital econômico e pode ser 

institucionalizado na forma de títulos de nobreza (BOURDIEU, 1983). Essa concepção retrata a 

relação do capital social com formação de grupos específicos na estrutura social (famílias, clãs, 

tribos, escolas etc) e nas suas redes de relações. Para o autor, “o volume de capital social 

possuído por um dado agente, depende do tamanho da rede de conexões que ele é capaz de 

mobilizar efetivamente e do volume de capital (econômico, cultural ou simbólico) possuído em 

seu direito próprio e por cada um daqueles a quem ele está conectado (BOURDIEU, 1983, p. 

189). 

A atualidade do conceito remete a autores como Robert Putnam e James Coleman, devido 

a seus estudos sobre o desenvolvimento regional e local. Especificamente a Coleman (1988, 
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1990), é atribuída a autoria da concepção moderna da expressão “capital social”, que centraliza 

seus estudos nas relações humanas em organizações verticais que congregam pessoas por meio de 

relações hierárquicas e de poder. Por isso, possui o caráter da estrutura social. Putnam (2000), 

apesar de também focar as relações interpessoais, as concebe em associações horizontais e 

voluntárias entre as pessoas, desconsiderando as relações dos indivíduos com o governo e com 

outras instituições constituintes da estrutura social (PAVARINA, 2003). 

Antes da visão desses autores, os estudos sobre desenvolvimento local partiam de uma 

premissa estritamente materialista e individualista, assentada num pressuposto economicista, ou 

seja, como se somente fosse possível que o desenvolvimento local ocorresse partindo do 

fortalecimento ou crescimento econômico. Sob essa perspectiva, o desenvolvimento era 

entendido como extensão do sistema de mercado (MILANI, 2004). 

No entanto, práticas incoerentes de desenvolvimento, resultados negativos sobre as 

culturas locais e, ainda, a permanência das desigualdades sócio-econômicas nas regiões 

“desenvolvidas” encampadas por essa perspectiva, acabaram por denunciar sua ineficiência e 

inadequação. Duras críticas formuladas nos anos de 1990 suscitaram igualmente a busca de 

processos de renovação. Nesse contexto, foram surgindo “temas como a descentralização, a 

governança local, a participação, a emergência da sociedade civil e, mais recentemente, o capital 

social” (MILANI, 2004, p. 10). 

Putnam (2000), em pesquisa realizada na Itália, no período de 1970 a 1990, ao tentar 

investigar o “por quê” das diferenças sócio-econômicas entre as regiões Norte e Sul daquele país, 

considerando o desempenho dos governos regionais, conseguiu dar respostas a muitas perguntas 

que o desenvolvimento economicista não pôde dar. Putnam (2000) chegou à conclusão de que 

existe uma característica fundamental nas regiões italianas com melhor desempenho institucional 

e mais desenvolvidas (as quais se concentram no Norte italiano). O capital social, para ele, [...] 
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“diz respeito à características da organização social como confiança, normas e sistemas que 

contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” 

(PUTNAM, 2000, p. 177). 

Capital social pode ser entendido, ainda, como um conjunto de sentimentos como 

confiança, solidariedade, reciprocidade e civismo, fruto de relações sociais duradouras entre os 

membros de uma comunidade (ou da própria sociedade) que influencia a sua organização, em 

busca do atendimento de objetivos coletivos. De acordo com Coleman (1990) “assim como as 

outras formas de capital, o capital social é produtivo, possibilitando a realização de certos 

objetivos que seriam inalcançáveis se ele não existisse [...]” (COLEMAN, 1990, p. 302). 

Com base no exposto, cabe referir algumas características consideradas importantes como 

a cumulatividade e o caráter não privado do capital social. Com relação à primeira característica, 

estoques de capital social como confiança, normas e sistemas de participação cívica, tendem a ser 

cumulativos e a se reforçar mutuamente. Isso condiciona equilíbrios sociais com elevados níveis 

de cooperação, confiança e reciprocidade, civismo e bem-estar coletivo (PUTNAM, 2000). 

Inclusive, no sentido contrário, podem registrar-se perda com o não civismo, a desconfiança e a 

omissão, a exploração e o isolamento. Já a segunda característica do capital social diz respeito ao 

fato de ele não pertencer a um indivíduo em particular, mas sim à coletividade: “por ser um 

atributo da estrutura social em que se insere o indivíduo, o capital social não é propriedade 

particular de nenhuma das pessoas que dele se beneficiam” (COLEMAN, 1990, p. 315). Por esta 

razão, o capital social é considerado por Coleman (1990) um “bem público” e algo inalienável. 

Um bem público porque ele permite que o que é gerado coletivamente possa ter apropriação 

individual, além de poder beneficiar outras pessoas da estrutura social que não participaram 

diretamente da geração do benefício. E é inalienável porque tanto a sua manutenção quanto a sua 
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destruição dependem da interação entre os indivíduos, não podendo ser transferido de uma pessoa 

para a outra. 

Um aspecto importante a ser também aqui discutido consiste na horizontalidade das 

relações sociais, como pressuposto de existência de potencial de organização da sociedade, 

exigido no estabelecimento de normas sociais capazes de refletir solidariedade e reciprocidade. 

Numa sociedade em que há capital social suficiente para o surgimento e o desenvolvimento 

dessas relações, existe também a incidência de variadas formas de organizações formais e 

informais que propiciam bem-estar coletivo, as quais podem se manifestar sob a forma de clubes, 

associações de ajuda mútua, mutirões e cooperativas. Nesse sentido, as pesquisas de Putnam 

(2000) mostram ser desejável que a quantidade desse tipo de manifestações aumente em número, 

para que haja considerável estoque de capital social. 

Embora os estudos de Putnam (2000) exerçam importante influência nos estudos sobre 

capital social, outras concepções são mais expressivas no âmbito da proposta deste estudo. Portes 

(1998) faz uma análise bastante completa acerca das origens e aplicações do conceito de capital 

social. Para ele, três autores são reconhecidos como fontes contemporâneas do capital social e 

oferecem contribuições fundamentais para o desenvolvimento do termo e do próprio conceito: 

Bourdieu, em 1980, Loury, em 1977 e 1981, e Coleman, em 1988 e 1990. Em todos eles, mesmo 

que não haja consenso, ao mesmo tempo não se encontra significativas contradições entre as 

formas como concebem capital social. 

Em comum, na literatura, a concordância diz respeito às fontes de capital social 

(PORTES, 1998). Para este autor, Coleman e Bourdieu concordam que elas residem na estrutura 

de relações entre indivíduos, diferentemente do capital econômico que pode ser encontrado nas 

contas bancárias ou do capital humano que se insere nas mentes individuais. Elas também estão 

implícitas nas normas de reciprocidade e confiança, esperando-se que alguém, ao doar, receba 
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recompensa futura, não necessariamente daquele com quem se relacionou, mas do grupo maior. 

A recompensa pode vir também pelo simples fato de se pertencer àquele grupo. Nesse ponto, 

Portes (1998) considera existir uma das funções do capital social: a de ser uma fonte de 

benefícios através de redes extra-familiares. 

O mesmo Portes (1998) aponta estudos que levantam aspectos negativos do capital social, 

os quais, dependendo da situação, podem propiciar a exclusão dos que estão de fora de 

determinado grupo. Podem ocorrer casos de constrangimento ou perda significativa de liberdade 

individual. Essas conseqüências negativas, no entanto, são mais prováveis de acontecer em 

grupos restritos ou pequenos com elevado nível de ligação interpessoal entre os seus membros. 

Como já referido, a aplicação do conceito no âmbito do desenvolvimento regional ou de 

nações, tem como principal representante Robert Putnam (2000), que recebe críticas pela forma 

determinista de sua abordagem de capital social, por julgar que, para ele florescer em uma 

comunidade ou região, depende fundamentalmente de uma cultura e de raízes históricas de 

cooperação, associação, confiança e solidariedade. Dessa forma, muitas localidades estariam 

condenadas ao subdesenvolvimento caso não possuíssem uma cultura cooperativa. Entretanto, os 

estudos de Evans (1995) e Fox (1995 e 1996) mostram que o Estado e instituições possuem o 

poder de influenciar a construção, manutenção e desenvolvimento do capital social, assim como 

da sua destruição. Para Evans (1995 apud ABU-EL-HAJ, 2000), o Estado é o único ator capaz de 

mobilizar (ou desmobilizar) iniciativas de mudança social. Abu-El-Haj (2000, p. 106), afirma que 

“as instituições assumem um papel essencial no desempenho da geração de capital social” e 

identifica uma polarização nos estudos sobre o tema. De um lado as concepções representadas 

principalmente por Putnam (2000) e, de outro, a concepção denominada neo-institucional cujos 

representantes principais são justamente os citados Peter Evans e Jonathan Fox, desde a metade 

da década de 90. 
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Peres (2000) também atribui papel importante às fundações ou órgãos que objetivam 

promover a melhoria de vida das populações menos assistidas. O esforço vai na direção de medir 

e de aumentar os estoques de capital social nas comunidades, municípios ou onde quer que se 

pretenda atuar. No entanto, esta intervenção só é possível porque o capital social possui a 

característica de poder se acumular através da “criação e aumento da participação em instituições 

horizontais de desenvolvimento comunitário” (PERES, 2000, p. 7). 

O autor faz uma referência importante para o tema aqui estudado. Em sua visão, os 

estados da região Nordeste do Brasil possuem forte atuação estatal, quando comparadas com 

outras regiões brasileiras como a Sudeste e a Sul. Sendo o Estado, no Nordeste, um grande 

empregador e o principal provedor de serviços, ele ajuda a reduzir o estoque de capital social nos 

Estados nordestinos, por conta de relações clientelistas e paternalistas que até hoje persistem. 

Sendo assim, “os grupos ou comunidades são pouco estimulados a procurarem soluções 

particulares para seus problemas” (PERES, 2000, p. 8). 

Ainda sob a perspectiva neo-institucional do capital social, a utilização desta teoria para a 

análise de políticas públicas ou de ações de instituições públicas é de grande valia (LIMA, 2001; 

FERNANDES, 2001). Para Fernandes (2001), o capital social existente em sociedades dotadas de 

redes de confiança, solidariedade e relações horizontais aumenta os benefícios de investimento 

em outros tipos de capital como o físico e o humano. Investimentos estes que, geralmente, são 

feitos por instituições sólidas as quais também são mais prováveis de existir em sociedades com 

elevado estoque de capital social. Para o autor, “as instituições públicas são capazes de estimular 

civismo através da elaboração e implementação de políticas que visem o desenvolvimento 

econômico e social” (FERNANDES, 2001, p. 67). Assim, as instituições são fundamentais para a 

formação do capital social. No entanto, a ênfase do autor, baseada na concepção de Evans (1995), 

realça a sinergia que deve existir entre o Estado e a Sociedade, visto que 
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[...] o Estado é dotado de autonomia, na medida em que exerce a autoridade 
através de um rígido aparato burocrático e possui inserção no setor privado, no 
momento em que estabelece laços informais de confiança que asseguram 
cooperação para o alcance de objetivos de política econômica (FERNANDES, 
2001, p. 67). 

 
Torna-se crítico, então, o papel do Estado, principalmente quando se admite que o capital 

social é contingente, podendo ser produzido ou destruído, como defende Fernandes (2001). É sob 

esta concepção que os governos possuem poder de influência significativo tanto na sua produção 

quanto na sua destruição. 

Lima (2001), por meio da análise de dois casos, mostra o potencial do capital social para 

analisar as políticas públicas já implementadas, também admitindo a relação sinérgica existente 

entre o Estado e a Sociedade. Os casos analisados foram as políticas de saúde do Estado do Ceará 

(também estudado por Abu-El-Haj, 1999) denominado de “bom governo”, e o caso das 

cooperativas de produção industrial como políticas de geração de renda, no âmbito dos 

municípios do interior do Brasil. Ao segundo caso, o autor denominou de “mau governo”, após 

comparar as semelhanças entre os programas e os resultados que alcançaram. Para Lima (2001, p. 

53) teve-se, por um lado, “um capital social mobilizado e por outro um capital social 

desperdiçado [grifos do original] numa política de geração de renda e de atração de 

investimentos que desconsiderou os interesses de todos os atores envolvidos”. Lima (2001) 

entende que o conceito de capital social possui força explicativa para experiências de 

implementação de políticas públicas e se constitui em um instrumento na busca da mobilização 

desse capital na sociedade. Propicia, ainda, o alcance de transparência nas políticas públicas e 

efetividade da confiança na relação entre o Estado e a Sociedade, o que possibilita uma 

aproximação do que se pode chamar de “bons governos”. 

A ênfase no estabelecimento da relação entre capital social e desenvolvimento é dada pelo 

enfoque institucional que “reconhece que a capacidade de grupos sociais de agir para o seu 
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interesse coletivo depende crucialmente da natureza e extensão do seu relacionamento com as 

instituições formais” (LAZZARINI; CHADDAD; NEVES, 2000, p. 11). Vale enfatizar também 

que, apenas a existência do capital social não garante desenvolvimento econômico, mas 

certamente esse conceito serve de ponte entre os enfoques econômicos e sociais sobre o 

desenvolvimento (LAZZARINI; CHADDAD; NEVES, 2000). 

No entanto, mesmo sendo largamente utilizado e discutido (e talvez por isso a concepção 

do capital social não esteja livre de críticas) quando se pensa na dependência direta do 

desenvolvimento econômico de uma localidade em relação à capacidade de mobilização e 

organização social, corre-se o risco de minimizar excessivamente as responsabilidades do Estado 

para com o bem-estar da sociedade. Nesse sentido, aceitar que a não existência de capital social é 

a causa pela falta de crescimento, desenvolvimento ou fracasso de programas e projetos 

implementados numa comunidade, região ou país, pode refletir no consentimento da diminuição 

ou desaparecimento do papel do Estado e dos governos locais na direção da promoção do bem-

estar social e da melhoria das condições de vida da sociedade. Cabe, então, ressaltar, 

concordando com a perspectiva neo-institucional do capital social para fins desta pesquisa, que o 

Estado e as instituições possuem papel fundamental de fomentadores e articuladores sociais para 

que as sociedades possam usufruir do seu próprio capital social. Esta perspectiva dá importância 

à responsabilidade do poder público de investir em obras de infra-estrutura, promoção do 

emprego e outras medidas dependentes da sua iniciativa e compromisso social. 

Woolcock (2000) discute algumas críticas que, ultimamente, a concepção de capital social 

vem recebendo. Uma delas é a de que o capital social apenas a “última moda”. Porém, Woolcock 

(2000) entende que o conceito preenche um vácuo conceitual entre a economia e as ciências 

sociais, além de ensinar a lidar seriamente com as dimensões sociais. Outra crítica é a defesa de 

que a teoria do capital social não considera o poder que pode emergir de certas relações. No 
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entanto, Woolcock (2000) estabelece que, uma leitura mais completa acerca do capital social, 

revela sua perspectiva de permitir ser usado não apenas para ajudar a emergência e a persistência 

de relações de poder, mas para fornecer uma base constitutiva para que se possa fazer algo diante 

destas relações. 

Por fim, um alerta deve ser feito devido ao uso indiscriminado do termo, na medida em 

que tentam explicar algo complexo como o capital social com muito pouco, principalmente por 

aqueles que possuem uma visão cética do capital social (WOOLCOCK, 2000; UPHOFF, 2003). 

Talvez isso se configure por causa do caráter abstrato do conceito e, portanto, pelas 

dificuldades de se fazer verificação empírica e medição do capital social. Nesse sentido, destaca-

se aqui a contribuição de Uphoff (2000), cuja tentativa de operacionalizar o conceito parece se 

mostrar adequada à investigação que se pretende desenvolver neste trabalho. O autor centraliza 

suas investigações naquilo que constitui o capital social, facilitando a observância na prática das 

suas fontes e manifestações. Acredita-se que a concepção de Uphoff (2000), diante da formulação 

teórica proposta por vários autores, é adequada por possibilitar a análise qualitativa pretendida 

nesta pesquisa de forma mais objetiva. Sendo assim, para melhor se conhecer os termos e 

estratégias teórico-empíricas utilizadas, dedica-se a próxima seção aos estudos realizados pelo 

autor. 

 

 

2.3.1  Capital Social na visão de Norman Uphoff 

Uphoff (2000) em seu trabalho intitulado “Understanding social capital: earning from the 

analysis and experience of participation”, analisou uma rica experiência em Gal Oya, no Sri 

Lanka, num sistema de administração da irrigação de fazendas produtoras de arroz, assoladas 
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pelo problema da escassez de água, principalmente no verão. Lá, percebeu a importância do 

capital social, por meio do compartilhamento e da cooperação entre os fazendeiros, no que diz 

respeito à sua categorização e à busca de maior consistência nos estudos sobre o assunto. Para o 

autor, apesar de o conceito de capital social ter sido rapidamente aceito entre os pesquisadores, 

ainda permanece abstrato para muitos deles, sendo visto como “mais um problema de preferência 

(ou rejeição) do que de um estudo empírico e aplicação” (UPHOFF, 2000, p. 215). As 

experiências reais mostram que se leva em conta dimensões humanas como valores, normas, 

cultura, motivação e solidariedade, porém, certas iniciativas tendem a ser menos completas ou 

não entendidas facilmente (UPHOFF, 2000). Daí, a importância de se “experienciar” (mais do 

que experimentar) o capital social na vida, no dia-a-dia dos programas e projetos ou mesmo do 

local sem intervenções externas. 

Em seus estudos, de Uphoff (2000) reconhece cada vez mais que o capital social ajuda a 

entender quando, onde e porque a ação coletiva surge e se perpetua, embora não seja o único 

fator que contribua para a ação coletiva, visto que “os interesses racionais individuais constituem 

incentivos importantes para a cooperação” (UPHOFF, 2003, p. 120). No entanto, esta explicação 

“convencional”, baseada fundamentalmente nas considerações dos interesses individuais, e que 

consideram irracionais os comportamentos que visam o favorecimento dos outros, não é capaz de 

explicar satisfatoriamente certos fenômenos (UPHOFF, 2000 e 2003). 

No intuito de auxiliar no seu entendimento de modo menos abstrato, o autor esclarece que 

o capital social não é capital físico, embora existam semelhanças a serem exploradas. Por 

exemplo, ambos se constituem de ativos16 que podem ser criados e gerar constantemente 

benefícios capazes de tornar o processo produtivo mais eficiente. Os benefícios desse tipo de 

                                                 
16 Uphoff (2000 e 2003) se refere a “ativos” porque o capital social, assim como o econômico, é capaz de acumular-
se e de diminuir e, no caso do capital social, isso acontece conforme o fluxo da Ação Coletiva Mutuamente Benéfica. 
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comportamento seriam, então, aproveitados, não só pelo indivíduo, mas por todos os membros do 

grupo. Seu conceito é de que: 

Capital social é uma acumulação de vários de tipos ativos sociais relacionados 
como o psicológico, cultural, cognitivo e institucional que aumentam o montante 
(ou a probabilidade) do comportamento cooperativo de benefício mútuo 
(UPHOFF, 2000, p. 216) [sem grifos no original]. 

 
Mesmo entendendo o capital social como um conjunto de ativos, é preciso definir do que 

ele se constitui, justamente para saber como aumentar o seu estoque e se beneficiar da sua 

existência. Daí, a necessidade de especificar e focar nos componentes do capital social: 

Nós precisamos focar nos componentes, relacionamentos e resultados que 
podem evoluir da experiência de desenvolvimento na vida-real. Capital social 
precisa ser entendido em termos de (a) quais são seus elementos constitutivos, 
(b) quais são as relações que existem entre eles, e (c) que conseqüências podem 
ser atribuídas para esses elementos e suas interações (UPHOFF, 2000, p. 217). 

 

A partir dessas questões, Uphoff (2000) tenta entender capital social considerando as 

categorias que o compõe em função da prática, tomando como referência manifestações extraídas 

de suas observações no Sri Lanka. O autor concorda que existem algumas idéias em torno do 

capital social tais como cultura cívica, propensão para a cooperação, ação coletiva, redução dos 

custos de transação, soma de resultados positivos e solidariedade. Contudo, mais do que essas 

idéias, sugere delinear como esses termos se relacionam, no intuito de lhes dar um tratamento 

mais sistemático. A categorização foi, diante disso, a alternativa utilizada para alcançar os 

objetivos da sua pesquisa. 

Existe, para Uphoff (2000), a necessidade de classificação, até porque há uma tendência 

para isso na ciência. Por exemplo, categorias de capital na análise econômica são definidas em 

capital físico, natural e humano, as quais se adiciona, agora, capital social, cada um possuindo 

seus ativos. O capital físico, por exemplo, possui ativos como carros, casas, fábricas, enfim, tudo 

o que é feito pelo homem. O capital humano tende a classificar seus ativos em mental e manual; o 
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capital natural em renovável e não-renovável e assim por diante. Não se pode negar que essas 

classificações conferem mais clareza aos estudos, podendo o mesmo ser feito com o capital 

social. Porém, é necessário salientar que “existem as coisas que estão sendo categorizadas, não as 

categorias dentro das quais elas são agrupadas” (UPHOFF, 2000, p. 218). Do trabalho de Uphoff 

(2000), duas categorias emergiram da classificação do capital social: a estrutural e a cognitiva, 

ambas intimamente inter-relacionadas. A primeira, categoria estrutural, está associada às “várias 

formas de organização social, particularmente regras, funções, precedentes17 e procedimentos, 

bem como uma larga variedade de networks que contribuem para a cooperação” (UPHOFF, 2000, 

p. 218), constituindo o que o autor chama de Ação Coletiva Mutuamente Benéfica (Mutually 

Benefical Collective Action - MBCA18), um tipo intrínseco e observável de benefício resultante 

do capital social. Nesse sentido, a organização social facilita a ACMB, na medida em que reduz 

custos de transação e estabelece padrões de interação. 

A segunda categoria proposta por Uphoff (2000) é a cognitiva, a qual “deriva dos 

processos mentais e resultam de idéias, reforçadas pela cultura e ideologia, especificamente 

normas, valores, atitudes e crenças, que contribuem para o comportamento cooperativo e para a 

Ação Coletiva Mutuamente Benéfica” (UPHOFF, 2000, p. 218). As idéias predispõem as pessoas 

para a ACMB, sendo compartilhadas, propiciando a cooperação e tornando o comportamento 

cooperativo algo respeitável. 

Ambas as categorias, que constituem os ativos do capital social, são fundamentais, porque 

(a) predispõem as pessoas a estarem dispostas a participar de relações e de atividades 

                                                 
17 Entende-se como precedentes “ ações prévias e resultados que estabelecem a validade e o valor de regras, funções 
e procedimentos. Precedentes aumentam a probabilidade de que as pessoas agirão de certa maneira e que tais ações 
serão aceitas e efetivas” (UPHOFF, 2000, p. 240). 
18 Utilizar-se-á, no decorrer do trabalho, esta sigla traduzida para o português – ACMB. 
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mutuamente benéficas (capital social cognitivo); e (b) facilitam essas relações e atividades 

(capital social estrutural) (UPHOFF, 2000 e 2003). 

Uphoff (2000) deixa claro que essas duas categorias estão intrinsecamente conectadas de 

forma que redes, junto com regras, funções etc, são frutos de processos cognitivos. Dessa forma, 

regras são criadas por expectativas, primeiro, por parte das pessoas que as cumprem e as aceitam 

e, segundo, pelas pessoas que com elas interagem. Assim, pode-se perceber regras como fatores 

objetivos, por serem reforçadas por sanções e incentivos, mas que, para se efetivarem, dependem 

de expectativas mútuas. Neste particular, o que é subjetivo pode ter conseqüências objetivas. Isso 

ocorre, por exemplo, quando pessoas possuem expectativas de como as outras deverão agir, se 

serão ou não cooperativas. Ou seja, os fatores objetivos e os subjetivos estão intimamente 

relacionados. 

Uphoff (2003) aconselha, no entanto, estabelecer uma ordem no processo de intervenção 

que vise a mobilização do capital social. De acordo com ele, a probabilidade de sucesso aumenta 

quando a intervenção se inicia e mantém-se com um grau de participação voluntária sobre a base 

da autoridade social (capital social cognitivo latente na comunidade), mais do que sobre a base de 

uma autoridade legal (capital social estrutural). Nesse sentido, a segunda deve apoiar a primeira. 

Inicialmente, o uso de agentes externos deve “despertar um papel que já existe dentro das 

comunidades, ao invés de tentar mudar as pessoas as quais se pretende beneficiar (UPHOFF, 

2003, p. 141). 

É importante ressaltar ainda que ambas as categorias propostas por Uphoff (2000) 

adotadas neste estudo, afetam o comportamento humano, “individualmente ou em grupos, sejam 

estes grandes ou pequenos. Ambas são mecanismos pelo qual o capital social é construído, 

estocado, modificado, expressado e perpetuado” (UPHOFF, 2000, p. 219). 
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Referindo-se a Putnam e Coleman, Uphoff (2000) considera que tais autores abordam 

capital social de maneira descritiva em suas análises, apesar de incluírem tanto aspectos 

estruturais quanto cognitivos, não colocam esses aspectos “dentro de uma estrutura teoricamente 

explícita e rigorosa” (UPHOFF, 2000, p. 220). A classificação de Uphoff (2000) oferece uma 

importante contribuição para o entendimento do complexo fenômeno que se configura pelo 

capital social, produzindo o alcance de seus, se não únicos, principais ativos. Pode-se 

esquematizar essas considerações através do Quadro 3 (2) a seguir: 

 Estrutural Cognitiva 

Fontes e 
Manifestações 

Papéis e regras 
Redes e outras relações interpessoais 
Procedimentos e precedentes 

Normas 
Valores 
Atitude 
Crenças 

Domínios Organização social Cultura cívica 

Fatores Dinâmicos 
Ligações horizontais 
Ligações verticais 

Confiança, solidariedade, cooperação e 
generosidade 

Elementos comuns 
Expectativas que conduzem ao comportamento cooperativo o qual produz 
benefícios mútuos 

Quadro 3 (2): Categorias complementares de capital social 

Fonte: Uphoff (2000, p. 221). 

Importa ressaltar que as duas formas de capital social são fundamentalmente cognitivas, 

ou seja, ambas ocorrem por meio de processos mentais. No entanto, a forma estrutural consiste 

num processo mental mais indireto, sendo mais observável. O capital social estrutural pode ser 

visto como originário do cognitivo, ou seja, são valores e crenças reforçadas por meio de regras e 

procedimentos. Já a forma cognitiva é puramente mental. 

Nesse sentido, o capital social estrutural assume um papel de “facilitador” para a Ação 

Coletiva Mutuamente Benéfica (ACMB). Papéis, regras, procedimentos e precedentes são 

fundamentais para que decisões coletivas sejam tomadas, recursos sejam mobilizados, grupos 

sejam coordenados e ainda, conflitos sejam evitados. O capital social cognitivo “conduz” à Ação 

Coletiva Mutuamente Benéfica. Valores, atitudes de solidariedade e crenças na equidade criam e 
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mantêm um ambiente na qual a ACMB se torna algo esperado e muito mais provável de 

acontecer (UPHOFF; WIJAYARATNA, 2000). 

Uphoff e Wijayaratna (2000), ainda em relação à experiência realizada no Sri Lanka, 

discutem os efeitos materiais dessas categorias, mostrando que a produtividade alcançada pelos 

fazendeiros daquela região superou todas as expectativas do grupo e, principalmente, todas as 

previsões negativas do governo local. Para os autores, as normas e expectativas reforçadas 

mutuamente, com o tempo, forneceram resultados econômicos numa situação em que os grupos 

de fazendeiros, além de heterogêneos, eram rivais. No entanto, o capital social fomentado e 

construído entre eles, fez com que o coletivo se sobrepusesse ao individual, e mesmo aos 

pequenos grupos, em prol de todos os que precisavam de água para suas fazendas. O capital 

social, em ambas as categorias, sobrepôs-se à rivalidade, em prol da cooperação. 

Uphoff e Wijayaratna (2000) assinalaram, no caso estudado por eles, a existência de uma 

dimensão normativa do programa de manejo de águas que fortalecia e complementava a 

dimensão estrutural, que promovia “um efeito cascata”, de modo que cada vez mais um número 

maior de fazendeiros começava a aceitar a cooperação e a generosidade como formas de 

interação, valorizando os resultados positivos da ação ensejada. O papel da organização social, 

dessa maneira, foi fundamental, pois facilitou a disseminação do comportamento generoso. Vale 

ressaltar que os agentes externos do programa tiveram papel importante na conscientização de 

pessoas e no auxílio para que essa organização social se efetivasse. Ressalta-se também o papel 

dos organismos e instituições promotoras desse processo, concordando com a concepção neo-

institucionalista do capital social. 

No entanto, o autor destaca o fato de que, classificar não significa que as coisas são 

estáticas. Principalmente quando se referem à sociedade, ao social. Dessa maneira, há que se 

colocar as categorias de capital social, em um continuum, no qual uma ou outra característica 



  

 

76 

 

prevalece em determinadas situações. Sendo assim, amizades19, solidariedade, reciprocidade, 

podem se manifestar em graus, ou níveis diferentes e não como existindo ou não existindo. 

Portanto, o continuum de capital social vai de uma situação em que ele é mínimo à outra 

em que é máximo, passando por situações que variam de elementar a substancial. 

Simplificando o proposto por Uphoff (2000), adaptou-se a Quadro 4 (2) como segue: 

Níveis de Capital Social 
Mínimo Elementar Substancial Máximo 

Não interesse no bem-
estar dos outros, buscando 
a maximização do auto-
interesse no dispêndio do 
outro. 

Primeiramente o interesse 
no bem-estar próprio; a 
cooperação ocorre 
somente na extensão que 
ela serve a vantagem 
particular de alguém. 

Compromisso com 
empreendimento comum; 
cooperação ocorre numa 
extensão maior quando ela 
é benéfica também para 
outros. 

Compromisso para com o 
bem-estar do outro; 
cooperação não é limitada 
à procura de vantagens 
particulares; interesse pelo 
bem público. 

Quadro 4 (2): O continuum do Capital Social 

Fonte: Adaptado de Uphoff (2000, p. 224-225). 

O máximo de capital social, representado na quarta coluna do Quadro 4 (2), tende a ser 

visto como uma situação melhor. Porém, já que é difícil de ser estabelecida e mantida, ela pode 

estar sujeita à fontes de fraquezas próprias. No entanto, como tais situações devem ser entendidas 

num continuum, elementos da terceira coluna, por exemplo, podem estar contidos nas demais, 

principalmente na segunda e na quarta, tornando a situação mais durável (UPHOFF, 2000). 

Voltando às concepções de Uphoff (2000), nota-se que há considerações importantes e 

interessantes sobre o “social” dentro da concepção de capital social. Ele mostra que, nas relações 

de amizade há uma interdependência e um estabelecimento de valor ao bem-estar do outro, 

diferentemente das relações de inimizades e de indiferença. Nesse sentido, “onde existe 

relacionamento “social”, as pessoas estão, pelo menos em alguma extensão, investidas nas outras 

                                                 
19 Sobre a amizade, Uphoff (2000, p. 222 e 2003, p. 121) faz alusão à etnologia do termo “social” que, ao derivar do 
latim socius, que significa “amigo”, o conceito de capital social, ou do que é social, “está vinculado ao fenômeno da 
amizade, em que as pessoas valorizam o bem-estar do outro e cooperam para ajudar-se mutuamente”. 
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– ou seja, elas vinculam, pelo menos, o bem-estar do outro, não sendo indiferentes a isso” 

(UPHOFF, 2000, p. 223). 

O conceito de capital social tem atraído agências de desenvolvimento e governos porque 

propõe o aumento da eficiência e a probabilidade de sucesso nas iniciativas de desenvolvimento, 

podendo explicar seus resultados, de modo a ser criado e contribuir muito para seu alcance. 

Contudo, Uphoff (2000) alerta para a questão de que o capital social não pode ser plantado como 

uma “floresta”, onde pode haver um controle sobre a água e os nutrientes do solo. Apesar de o 

capital social influenciar a motivação das pessoas, para que ele seja criado ou mantido, é 

necessário construí-lo e reforçá-lo, por meio de regras, normas e valores, continuamente. 

Inclusive, ao mesmo tempo e pelos mesmos fatores (normas, regras e valores contrários ao 

capital social), ele também pode ser destruído (UPHOFF, 2000). É por esse motivo, 

principalmente, que o capital social exige um mínimo de investimento. Tanto o estrutural quanto 

o cognitivo. Para o investimento em capital social estrutural faz-se preciso salientar a importância 

das redes e da organização social para que ele se mantenha. A organização social contribui, 

basicamente, para quatro atividades: tomada de decisão, administração e mobilização de recursos, 

comunicação e resolução de conflitos. Tais atividades são fundamentais para a Ação Coletiva 

Mutuamente Benéfica: 

Organização social é menos cara e freqüentemente mais efetiva nos casos em 
que a cooperação é motivada por normas, valores, crenças e atitudes que criadas 
reforçam as expectativas, mais do que os organizadores tendo que ganhar 
cooperação através de incentivos materiais ou de ações coercitivas (UPHOFF, 
2000, p. 228). 
 

Regras e procedimentos são, dessa forma, apenas um passo básico da criação do capital 

social estrutural. Ganhar e manter o consentimento voluntário são o que o torna um benefício. 
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No caso de investimentos em capital social cognitivo, estes são menos óbvios, embora 

também solicitem custos. Essa análise um pouco abstrata, pode servir para refletir também o 

desinvestimento (uma “descapitalização”) em capital social e a importância das lideranças, pois: 

Certos tipos de reforços de comportamento, especialmente por pessoas que 
ocupam posições de liderança e autoridade ou que possuem elevado status 
social, podem apoiar as formas cognitiva e estrutural de capital social – 
enquanto o seu comportamento negativo pode diminuir o comprometimento dos 
outros neles (UPHOFF, 2000, p. 229). 

 
Assim, pode-se entender a cooperação contingente e não refletida em normas como uma 

cooperação frágil, considerando que: 

[...] a maioria entende que capital social vincula algum elemento de 
generosidade em direção aos outros, não sendo estes motivados somente por 
considerações de auto-interesse [...]. Capital social origina-se da capacidade 
humana de pensar e agir generosamente e cooperativamente. Se não existirem 
essas disposições, nós podemos ver pouco do fenômeno associado com capital 
social (UPHOFF, 2000, p. 230). 

 
Para delinear o que foi até agora exposto da categorização feita por Uphoff (2000), cabe 

referir duas idéias associadas ao comportamento cooperativo, tão fundamental para o capital 

social. De acordo com o autor, existem considerações instrumentais e normativas das categoriais 

de capital social, entendendo que: 

a) Idéias instrumentais são rotinas e repertórios que criam uma cultura efetiva, 
com confidências compartilhadas nos métodos e possibilidade de serviço 
coletivo ou cooperativo. Estes são reforçados através da eficiência e eficácia na 
performance de tais serviços. 
b) Idéias normativas incluem valores, normas, atitudes e crenças que criam uma 
cultura efetiva com sentimentos de confiança e solidariedade que encorajem 
serviços coletivos e cooperativos. Estes são reforçados através de idéias sobre 
legitimidade, altruísmo, respeito e comportamento ético (UPHOFF, 2000, p. 
231). 

 
Por fim, reconhece-se o esforço do autor para tornar consistente o conceito por meio 

dessas duas categorias as quais são mutuamente excludentes, mas que, juntas, tornam-se 

coletivamente interdependentes. Para ele, “nós precisamos de trabalhos empíricos que desloquem 

o estudo do capital social para além de tratamentos descritivos” (UPHOFF, 2000, p. 239). E é na 
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direção proposta por ele que se pretende verificar, no projeto URBE, analiticamente, a existência 

de capital social entre os atores sociais participantes e na sua atuação no processo de articulação 

para o desenvolvimento da comunidade Caranguejo Tabaiares. 

No intuito de facilitar a identificação e a análise do capital social quando da aplicação das 

categorias de Uphoff (2000) nesta pesquisa, a próxima seção aborda, de forma mais esquemática, 

os conceitos e termos das categorias e subcategorias por ele estabelecidas, as quais serão 

utilizadas como ferramentas de trabalho no caso do projeto URBE do SEBRAE na comunidade 

de Caranguejo Tabaiares. 

 

 

2.3.1.1  Categorias de capital social 

De acordo com Uphoff (2000, p. 240), as categorias e elementos que constituem o capital 

social podem ser entendidos da seguinte forma: 

A  Formas estruturais de capital social: são constituídas por regras, funções, procedimentos e 

precedentes, assim como redes, que facilitam a Ação Coletiva Mutuamente Benéfica - ACMB, 

pela diminuição dos custos de transação, pela coordenação dos esforços e criação de expectativas, 

tornando certos resultados mais prováveis, bem como fornecendo segurança sobre como os 

outros agirão, e assim por diante. Desdobram-se em: 

A.1  Formas estruturais primárias: são relativamente objetivas e observáveis, embora tenham 

origem cognitiva. Ou seja, são: 

Regras específicas, formais e informais, e papéis, explícitos e implícitos, que suportam as quatro 

funções básicas e as atividades que a ação coletiva requer: 

• Tomada de decisão (planejamento, avaliação etc); 
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• Mobilização e administração de recursos (adaptação); 

• Comunicação e coordenação (integração); 

• Resolução de conflitos (manutenção de padrões). 

Relações sociais: padrões específicos e amplos de mudança e cooperação que envolve bens 

materiais e não-materiais facilitadores da Ação Coletiva Mutuamente Benéfica, numa base 

regular. Estas podem ser descritas por meio da análise das redes de relacionamentos. 

A 2  Formas estruturais secundárias: são amplamente cognitivas, embora possam ser objetivas, 

relativamente observáveis. Ou seja, são: 

Procedimentos: concordância e entendimento acerca de processos e rotinas disseminados nas 

atividades e funções, por meio de regras e papéis, de forma que, estas mesmas regras e papéis 

sejam aceitas e compreendidas entre as pessoas. 

Precedentes: ações e resultados prévios que estabelecem a validade e o valor das regras, papéis e 

procedimentos. Tais precedentes aumentam a probabilidade de que as pessoas agirão de certa 

forma e que estas ações serão aceitas e efetivas. 

B  Formas cognitivas de capital social: são constituídas por normas, valores, atitudes e crenças 

que criam e reforçam interdependência positiva das funções de utilidade e que suportam a Ação 

Coletiva Mutuamente Benéfica - ACMB. Desdobram-se em: 

B.1  Formas cognitivas primárias:  

Orientação em função dos outros: como as pessoas agem e pensam em função do outro. Ou 

seja: são constituídas por: 

Confiança e reciprocidade: meio de se relacionar com os outros, expressas por: 

• Normas de reciprocidade; 

• Valor em ser confiável; 



  

 

81 

 

• Atitude de confiar, e 

• Crença de que os outros serão recíprocos. 

Solidariedade: como produto do relacionamento com os outros, expressa por: 

• Normas de ajudar os outros, de estabelecer algo juntos, de incorrer os mesmos custos e 

benefícios de um grupo maior, além da família e de parentes; 

• Valor de manter a solidariedade entre as pessoas dentro de um grupo maior; 

• Atitude de benevolência e lealdade em relação ao grupo e,  

• Crença de que os demais aprovarão as normas de solidariedade e terão boa vontade de fazer 

alguns sacrifícios para ajudar os outros. 

Orientação para a ação: como meio de ação com os outros, expressa por: 

Cooperação: meio de ação com os outros. 

• Norma de cooperação, pessoas trabalhando juntas mais do que separadamente; 

• Valor de ser cooperativo, de trabalhar com outras pessoas para o bem-comum; 

• Atitude de cooperação, pessoas se obrigando e aceitando as tarefas e obrigações para o bem 

comum e, 

• Crença de que as outras pessoas serão similarmente cooperativas e de que a cooperação será 

bem sucedida. 

Generosidade: resultado da ação em função dos outros, expressa por: 

• Norma de comportamento altruístico, contribuindo com o bem-estar dos outros em adição ao 

seu próprio bem-estar; 

• Valor de agir generosamente, reconhecendo que isto traz benefícios para si e para os demais; 

• Atitude de generosidade considerada como boa, natural, benéfica e de que pessoas generosas 

serão boas para alguém, incluindo a si mesmas; 
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• Crença de que os outros agirão generosamente e não obterão vantagens para si mesmos a não 

ser em um limite razoável. 

B. Formas secundárias: são constituídas por numerosas normas, valores, atitudes e crenças 

correspondentes com e reforçadas por aquelas orientações normativas primárias. Por exemplo, 

honestidade, igualitarismo, equidade, participação, governança democrática e preocupação com o 

futuro (por exemplo, a próxima geração). 

Na seção seguinte, parte-se para a apresentação da metodologia da pesquisa. Ressalta-se 

ainda que a identificação dos atores relevantes constitui parte fundamental da mesma, bem como 

para que se focalize categorias de capital social, conforme categorias teóricas (ou núcleos de 

sentido) obtidas em função das perspectivas expostas na Fundamentação Teórica e dos dados 

obtidos na pesquisa. 
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3  Metodologia 

  

A metodologia de pesquisa utilizada nesse estudo é de natureza qualitativa, cuja 

importância vem aumentando, consideravelmente, nas ciências sociais aplicadas. Diferentemente 

da pesquisa quantitativa, a qual objetiva a obtenção de relações entre os fenômenos, a natureza 

qualitativa da pesquisa permite que ela não se apóie, necessariamente, em dados estatísticos. 

Triviños (1987) ao considerar o desenrolar da pesquisa qualitativa, principalmente quanto 

à sua flexibilidade durante a investigação, aponta aspectos, tais como: 

a) A importância do pesquisador na definição do caminho que a pesquisa tomará, possuindo 

maior autonomia em relação às suas investigações e, conseqüentemente, ao resultado do 

trabalho. 

b) A necessidade de teoria surge em face de novas questões, implicando numa revisão de 

literatura constante, pois, à medida que outros questionamentos vão surgindo, pode surgir 

também a necessidade de outras bases teóricas. 

c) Há pouco empenho na definição operacional de variáveis, sendo estas descritas e, não, 

necessariamente, medidas. 

Feitas estas ressalvas, faz-se necessário a apresentação mais específica da estratégia de 

pesquisa adotada, bem como das técnicas utilizadas tanto na coleta de informações como na 

análise dos dados, de que se ocupa a próxima seção. 
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3.1  Estratégia da pesquisa: estudo de caso 

O estudo de caso “é uma categoria cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente” (TRIVIÑOS, 1987, p. 134). Como já mencionado, o caso a ser pesquisado neste 

trabalho trata de um estudo acerca da existência de capital social entre os atores sociais relevantes 

para o projeto URBE, promovido pelo SEBRAE, na comunidade de Caranguejo Tabaiares. Dessa 

forma, identifica-se a unidade a ser analisada que se constitui de atores que têm interesse e podem 

influir nos destinos do projeto URBE, os quais são importantes para o alcance de seus resultados. 

Apesar de os estudos de casos serem receptores de várias críticas, tais como a de que 

fornecem pouca base para se fazer uma generalização científica e a de que exigem muito tempo 

para serem completados, os estudos dessa natureza são cada vez mais utilizados como estratégia 

de pesquisa, por oferecerem importantes contribuições quando realizados criteriosamente. De 

acordo Yin (2001): 

[...] o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que 
temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos [...] a clara 
necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de se compreender 
fenômenos sociais complexos (YIN, 2001, p. 21). 
 

Diante disso, percebe-se que essa técnica de pesquisa é, não só aplicável, como também 

indicável e propícia, visto que o estudo sobre capital social é tido como complexo e exigente de 

aprofundamentos quanto à realidade a ser estudada. Isto também porque os estudos de caso visam 

a investigação de situações atuais, buscando maior profundidade nas concepções dos seus 

envolvidos, bem como descrevendo a situação conforme o pesquisador a percebe (Yin, 2001). 

Além disso, segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso oferece a oportunidade de 

se trabalhar com grande variedade de dados, os quais podem ser coletados em diferentes 

momentos e por vários informantes em contato com o pesquisador. 
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Neste estudo, figuram como instrumentos de coleta de dados, a observação, pesquisa 

documental e bibliográfica, bem como entrevistas semi-estruturadas que possibilitaram a 

obtenção de dados primários e secundários. Tais instrumentos e seu emprego no âmbito desta 

pesquisa são detalhados na próxima seção. 

 

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

3.2.1 Observação  

A observação possibilita a obtenção simultânea de um recorte na realidade que produz o 

aparecimento das relevâncias para a investigação e ainda, permite (ou pelo menos não impede) a 

obtenção de um contexto amplo influenciado por aspectos que possam ser considerados 

relevantes, a depender do julgamento do investigador, diante do seu arcabouço teórico e dos 

objetivos do estudo. Observar não deve significar redução do caso, mas atenção ao que se passa 

dentro e ao redor do que está sendo estudado. Nesse sentido, Triviños salienta que: 

Observar um ‘fenômeno social’ significa, em primeiro lugar, que determinado 
evento social, simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado do seu 
contexto para que, em sua dimensão singular, seja estudado em seus atos, 
atividades, significados, relações etc (TRIVIÑOS, 1987, p. 153). 
 

No âmbito dessa pesquisa, foram feitas várias observações no desenrolar de determinadas 

situações tais como reuniões de equipes, reuniões na comunidade e na sede do SEBRAE, no 

momento das entrevistas, entre outras. 

Por exemplo, durante a pesquisa pôde-se participar de reuniões mensais realizadas entre 

as instituições participantes do projeto URBE, denominadas de Coletivo URBE, de reuniões das 
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lideranças e jovens da comunidade, denominadas Grupo Interlocutor e Gruo de Comunicação, os 

quais objetivavam a troca de informações e a elaboração do jornal da comunidade. Foi possível 

também participar de encontros mensais realizados por uma das ONG’s na comunidade e de uma 

reunião do Grupo dos Idosos, realizada mensalmente pela própria comunidade, sem o intermédio 

de entidades externas. 

Durante as reuniões, apesar de às vezes ter participado de algumas dinâmicas de grupo, 

não foram feitas quaisquer intervenção por parte da pesquisadora, restringindo o seu papel apenas 

ao de observadora. No início foram feitas as apresentações e houve um mínimo de interação para 

permitir que as pessoas ficassem à vontade com a sua presença. As observações foram 

acompanhadas de anotações de campo contendo reflexões feitas sobre expressões verbais e ações 

dos sujeitos, descrevendo-as e comentando-as criticamente, como recomenda Triviños (1987). 

Vale ressaltar que a pesquisadora foi convidada a participar de qualquer reunião que julgasse 

necessária estar presente, tendo cumprido essa agenda quando foi julgado conveniente. 

 

3.2.2  Pesquisas documental e bibliográfica 

Outro instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho foi a pesquisa documental e 

bibliográfica, realizada mediante a relevância dos documentos, o que ocorreu até os últimos 

instantes da conclusão do trabalho. 

Nesta pesquisa, as principais fontes de documentos analisadas foram: duas edições do 

jornal da comunidade denominado Nosso Jornal de Caranguejo/Tabaiares e edições publicadas 

pela ETAPAS e o projeto DELIS, de março 2002 a dezembro de 2003; uma reportagem do Jornal 

do Comércio que publicou a morte de uma liderança da comunidade em abril de 2005; o Plano de 

Ação elaborado pelas instituições participantes no início do projeto; dois relatórios trimestrais da 
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Consultora de Campo; duas cartilhas em linguagem popular publicadas pela ETAPAS em 

parceria com o SEBRAE sobre a comunidade, uma em 1997 e outra em 2005; o diagnóstico 

sócio-econômico realizado em 2004 pela empresa Diagonal por encomenda do SEBRAE e da 

Prefeitura da Cidade do Recife; e os folders de apresentação disponibilizados pelas organizações 

envolvidas no projeto URBE. 

A pesquisa bibliográfica pertinente à pesquisa foi efetuada constantemente durante todo o 

processo de investigação, mesmo porque a literatura utilizada, principalmente a relacionada com 

o capital social, pode ser considerada bastante abrangente e cheia de controvérsias. Foram 

analisados artigos, livros, relatórios, teses e dissertações, entre outras bibliografias. 

 

 

3.2.3  Entrevistas 

No enfoque qualitativo em questão foi adotada a entrevista semi-estruturada, pois esta, 

“ao mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo 

a investigação” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Este tipo de entrevista favorece a descrição dos 

fenômenos sociais, sua explicação e a compreensão de sua totalidade dentro da situação 

específica [o estudo de caso] (TRIVIÑOS, 1987). 

Durante as entrevistas, procurou-se explicar ao informante os propósitos do trabalho antes 

de se iniciar a entrevista; gravar a conversa, com sua devida permissão, para logo em seguida, 

transcrevê-la; e evitar postura que pudesse influenciar o depoimento do entrevistado. Ocorreu 

ainda a necessidade de entrevistar um mesmo informante mais de uma vez para confirmar e obter 

mais detalhes sobre dados necessários à investigação (APÊNDICE B). Posteriormente à análise 



  

 

88 

 

dos dados, algumas informações puderam ser confirmadas por meio de mensagens eletrônicas 

(via e-mail) e outras por telefone. 

O roteiro-base de apoio às entrevistas semi-estruturadas foi elaborado em consonância 

com os objetivos específicos desta pesquisa. Houve ainda a necessidade de elaborar questões 

diferenciadas para os diferentes atores participantes do projeto URBE – lideranças e instituições 

(APÊNDICE C). Foram realizadas 16 entrevistas, com duração média de uma hora. 

Não houve a necessidade de realizar entrevistas coletivas, como recomenda Roesch 

(1996), porque foi permitida a participação e gravação das reuniões mensais entre as instituições 

participantes – Coletivos URBE -, as quais foram suficientes para esclarecer possíveis pontos e 

divergências de opiniões entre os entrevistados. 

 Desse modo, foi dedicada grande atenção à maneira de se buscar os atores sociais 

adequados, visto que estes constituem a amostra intencional. Para tanto, foi adotado o modelo 

teórico de Mitchel, Agle e Wood (1997), no intuito de identificar tais atores a serem entrevistados 

em profundidade, como é detalhado na próxima seção. 

 

 

3.3  Definição da amostra e identificação dos stakeholders 

definitivos do projeto URBE 

No âmbito da unidade de análise proposta, a população foi constituída por todos os atores 

institucionais envolvidos com o projeto URBE. De acordo com Gil (1994), uma população é 

caracterizada pelo fato de representar um conjunto constituído por elementos com determinadas 

características comuns. No caso, tomou-se como referência os atores sociais realmente 
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envolvidos e interessados nos trabalhos da comunidade em foco, devido à sua capacidade de 

influenciar e receber influências oriundas das ações do SEBRAE, por meio do projeto URBE. 

Sobre os atores, denominados nesta pesquisa de stakeholders, interessa notar as definições 

dadas por Stoner e Freeman (1985), para quem eles são “grupos ou indivíduos afetados direta ou 

indiretamente pela busca dos objetivos por parte de uma organização” (STONER; FREEMAN, 

1985, p. 46). Mitchel, Agle e Wood (1997) estabelecem que os stakeholders podem ser pessoas, 

grupos, instituições, sociedades, a depender dos objetivos da análise. De acordo com tais autores, 

esta é uma definição mais ampla e que não se restringe às relações diretas relacionadas apenas 

com interesses em recursos, que tende a ser o aspecto que mais causa impactos da organização ou 

unidade de análise. 

Ainda com base na perspectiva de Stoner e Freeman (1985), sabe-se que cada organização 

possui seu quadro particular de stakeholders, devendo a análise destes, ou da situação, ser feita 

constantemente, na medida que novos impactos forem notados sobre a organização. Como os 

relacionamentos podem ser potenciais, isto denota a característica dinâmica dos stakeholders 

(MITCHEL; AGLE; WOOD, 1997). O papel influenciador dos stakeholders também deve ser 

entendido dessa mesma forma, pois seu poder de influência na unidade de análise depende do 

contexto. Pode, ainda, ocorrer que um único ator (indivíduo ou grupo) venha a assumir múltiplos 

papéis estabelecendo vários tipos de relacionamento com uma organização, por exemplo 

(STONER; FREEMAN, 1985). 

No caso estudado, a diversidade exibida pelos stakeholders identificados no evento da 

Mostra de Oportunidades na fase dos estudos exploratórios, levou à necessidade de se selecionar 

os mais relevantes para o projeto URBE, como será visto mais adiante. Como já assinalado, no 

intuito de Identificar os principais atores interessados e atuantes no processo de 

implementação do projeto URBE/SEBRAE na comunidade de Caranguejo Tabaiares, foi 
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adotado o modelo de Mitchel, Agle e Wood (1997), o qual estabelece um método para a 

identificação desses atores de acordo com o tipo de influência por eles exercida sobre a unidade 

de análise, tomando como referência “aqueles que realmente contam”. No seu modelo, os autores 

enfocam a salience, ou seja, a ênfase que se deve dar aos stakeholders que importam, com base 

na posse de três atributos: poder, legitimidade e urgência. De acordo com a tipologia de Mitchel, 

Agle e Wood (1997), estes podem ser entendidos da seguinte maneira: 

1 Poder: entendido de acordo com o tipo de recurso usado para exercê-lo. Podendo este ser: a) 

coercitivo, quando baseado em recursos físicos (como a repressão física e o uso de armas), b) 

utilitário, quando baseado em recursos financeiros e materiais e, c) normativo, quanto baseado 

em recursos simbólicos. 

2 Legitimidade: entendido como um atributo decorrente da percepção generalizada de que as 

ações de uma entidade são desejáveis, próprias ou apropriadas dentro de algum sistema 

socialmente construído de normas, valores, crenças e definições.  

3 Urgência: entendido de acordo com o nível pelo qual um stakeholder reivindica ou cobra 

atenção imediata. Este atributo se baseia em dois aspectos: a sensibilidade ao tempo e a 

importância da reivindicação que se refere à “criticalidade” da posição do ator, a depender de: 

a) Propriedade: posse ou não de ativos específicos da organização pelo stakeholder. 

b) Sentimento: apego ao negócio e interesses da organização independentemente da sua 

performance. 

c) Expectativa: antecipação em relação à continuidade da organização pelo stakeholder. 

d) Exposição: importância que o stakeholder dá para o que está sob risco no seu relacionamento 

com a organização. 

Diante disso, Mitchel, Agle e Wood (1997), estabelecem três tipos de stakeholders com 

suas respectivas subdivisões: 
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A LATENTES: são aqueles que possuem apenas um dos atributos os quais possuem pouca 

ênfase em seus interesses (baixa salience). Podem ser: 

A.1 Adormecidos:  possuem o poder como atributo relevante, detendo poder de imposição mas, 

em não tendo relacionamento legítimo ou reivindicação urgente, chega até a não utilizá-lo. No 

entanto, esses stakeholders podem se tornar mais importantes (salientes) à medida que adquirem 

legitimidade ou urgência. 

A.2 Discricionários: possuem o atributo da legitimidade mas não o do poder de influenciar e 

nem de fazerem reivindicações urgentes. 

A.3 Exigentes: possuem o atributo da urgência, mas não o do poder e nem o da legitimidade. 

Podem ser considerados as “pedras no sapato” da organização embora não ofereçam perigo à 

mesma. O barulho da urgência é insuficiente para projetar suas reivindicações além da latência. 

B EXPECTANTES: são aqueles que possuem dois dos atributos e ênfase moderada por parte da 

unidade de análise (moderada salience). Podem ser: 

B.1 Dominantes: concentra os stakeholders que são poderosos e legítimos para a unidade de 

análise, embora não possuam reivindicações urgentes. 

B.2 Dependentes: concentra os stakeholders que não possuem poder, mas têm reivindicações 

urgentes e legítimas. São dependentes porque necessitam de outros stakeholders para 

concretizarem seus objetivos. 

B.3 Perigosos: são aqueles stakeholders que possuem poder e urgência, mas não legitimidade. 

Tendem a ser coercivos e possivelmente violentos. Utiliza-se o termo “coercivo” porque 

geralmente é acompanhado de um status ilegítimo. 

C DEFINITIVOS: são os stakeholders que possuem os três atributos: poder, legitimidade e 

urgência. São considerados os mais importantes para a unidade de análise (alta salience). 
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A Figura 2 (3) representa esta tipologia de Mitchel, Agle e Wood (1997), de forma inter-

relacionada. 

 
Figura 2 (3): Tipologia dos Stakeholders 

 
Fonte: Mitchel, Agle e Wood (1997, p. 884) 

 
Vale ressaltar que Mitchel, Agle e Wood (1997) acreditam haver uma relação dinâmica 

entre esses atores e suas posições no modelo de análise. Isto torna fundamental a consideração de 

três aspectos: a) que cada atributo é variável podendo sofrer mudanças ao longo do tempo e a 

depender da situação, b) que tais atributos são uma construção social e não uma realidade 

objetiva e, c) que os indivíduos e entidades não necessariamente possuem consciência dos seus 

atributos e, mesmo tendo esta consciência, podem optar por não fazer uso deles. 

A aplicação do modelo de Mitchel, Agle e Wood (1997) foi estimulada pela discussão 

feita por Martins e Fontes Filho (1999), além do que se encontrava em sua operacionalização 

num estudo de caso de Almeida, Fontes Filho e Martins (2000). 
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Sendo assim, conforme Almeida, Fontes Filho e Martins (2000), as etapas para a 

aplicação do modelo são: a) Identificação dos stakeholders potenciais; b) Categorização dos 

stakeholders; e c) Priorização dos stakeholders. 

No âmbito desta pesquisa, a identificação dos stakeholders começou já nos estudos 

exploratórios realizados para a elaboração do projeto de pesquisa. Vale recordar o já mencionado 

evento Mostra de Oportunidades de Caranguejo Tabaiares, realizado em março de 2005. Dele 

participaram 21 entidades que, de uma forma ou de outra, estavam atuando em Caranguejo 

Tabaiares, dentre as quais se identificou a presença de órgãos da Prefeitura do Recife, várias 

ONG’s, instituições de ensino e organizações e grupos comunitários (ver Quadro 2 (1), item 1.1.3 

do capítulo 1). Embora este evento tenha possibilitado a identificação de variados atores, nem 

todos foram considerados stakeholders do SEBRAE no seu processo de intervenção por meio do 

projeto URBE. Isso porque algumas destas entidades haviam sido apresentadas ao projeto e 

convidadas a fazer parte do mesmo, não demonstrando interesse em dele participar. 

Dessa forma, optou-se por aplicar o modelo em conjunto com o pessoal do projeto URBE, 

sobretudo sua Coordenadora e a Consultora de Campo, ambas ligadas ao SEBRAE. A escolha 

destas participantes baseou-se na combinação da visão global e da específica do processo de 

implementação do projeto por parte delas. 

Fez-se, então, breve apresentação e explicação do modelo de Mitchel, Agle e Wood 

(1997), bem como de como deveriam ser preenchidas as matrizes de atribuição de valores. Na 

identificação dos stakeholders potenciais, elas apontaram 18 atores, dentre instituições e 

lideranças locais, para que, dentre estes, fossem aplicados os cálculos para definição dos 

stakeholders definitivos de acordo com o modelo empregado. O resultado obtido pode ser visto 

no Quadro 5 (3) abaixo: 
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Código 
Ator 

Stakeholder potencial * Identificação  

1 SEBRAE Diretor da Unidade de Negócios Recife e gestores do projeto URBE 

2 ETAPAS Equipe Técnica de Assessoria e Ação Social (ONG) 

3 CJC Centro Josué de Castro (ONG) 

4 Liderança comunitária Representante do grupo de artesãos denominado Jovens Empreendedores 

5 Recanto Madre Alix ONG localizada na comunidade - Irmã Irene 

6 Liderança comunitária Vice-presidente da União dos Moradores. 

7 Liderança comunitária Grupo de comunicação do projeto URBE 

8 Liderança comunitária Integrante da COMUL e coordenadora dos Jovens Empreendedores. 

9 Liderança comunitária Ex-participante dos Jovens Empreendedores 

10 Liderança comunitária 
Representante do Grupo dos Idosos da comunidade e integrante da 
COMUL 

12 PCR/Escola Municipal 
Prefeitura da Cidade do Recife/Escola Municipal Mércia de Albuquerque 
Ferreira (localizada na comunidade) 

13 Liderança comunitária Criadora de Camarão 

14 Liderança comunitária Integrante do Movimento Jovem da comunidade 

15 Liderança comunitária Integrante do Movimento Jovem da comunidade 

16 PCR/SDE 
Prefeitura da Cidade do Recife/Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 

17 Liderança comunitária Músico da comunidade e representante da cultura local. 

18 Liderança comunitária 
Presidente da Associação dos Moradores da comunidade e titular da 
COMUL 

*Os nomes das lideranças comunitárias e dos representantes das instituições foram omitidos para manter a 
discrição requisitada pelo SEBRAE. 

Quadro 5 (3): Stakeholders potenciais 

Fonte: Elaborado pela autora 

De posse desta lista com os stakeholders potenciais, passou-se à fase de categorização 

dos mesmos, por meio da atribuição de valores em matrizes elaboradas para medir os atributos - 

poder, legitimidade e urgência – de cada um dos atores (MARTINS; FONTES FILHO 1999 e 

ALMEIDA; FONTES FILHO; MARTINS, 2000) (APÊNDICES, D, E e F). Tais matrizes foram 

completadas atribuindo-se valores numa escala de 1 a 5 para cada um dos elementos 
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constitutivos20 dos três atributos conforme orienta Almeida, Fontes Filho e Martins (2000). Numa 

sala separada, as duas participantes convidadas a fazer as ponderações puderam discutir e 

estabelecer os valores adequados para cada ator em relação a cada atributo, mediante o seu 

comportamento até aquele momento do desenvolvimento do projeto URBE. Durante esse 

processo, procurou-se, ainda, ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que pudesse surgir 

durante o preenchimento das matrizes, sem, no entanto, influenciar a opinião de ambas as 

participantes. 

Após as matrizes serem completadas, procedeu-se aos cálculos que deram origem à 

Matriz de Consolidação (APÊNDICE G), a qual pondera os três atributos e possibilita uma visão 

da relevância (salience) do stakeholder para o projeto URBE, sempre com base na unidade de 

análise. Nessa etapa, aplicou-se um ponto de corte “K”, onde K=2,567 (APÊNDICE H), para 

classificar os atores e, conseqüentemente, identificar os definitivos para o projeto URBE. A 

classificação foi obtida através das combinações de escores do Quadro 6 (3), comparando os 

valores do Grau de Poder (GP), do Grau de Legitimidade (GL) e do Grau de Urgência (GU) de 

cada stakeholder potencial. 

ΚΚΚ ≥≥≥ GU;GL;GP  DEFINITIVOS 

ΚΚΚ <≥≥ GU;GL;GP  DOMINANTES 

ΚΚΚ ≥≥< GU;GL;GP  DEPENDENTES 

ΚΚΚ ≥<≥ GU;GL;GP  PERIGOSOS 

ΚΚΚ <<≥ GU;GL;GP  ADORMECIDOS 

ΚΚΚ <≥< GU;GL;GP  DISCRICIONÁRIOS 

ΚΚΚ ≥<< GU;GL;GP  EXIGENTES 

ΚΚΚ <<< GU;GL;GP  IRRELEVANTES - NÃO STAKEHOLDERS 

Quadro 6 (3): Combinação de escores e categorias de stakeholders 
Fonte: Almeida, Fontes Filho e Martins (2000, p. 9). 

                                                 
20 Para cada atributo são definidos elementos que compõem o mesmo e permitem a sua mensuração. Por exemplo, o 
poder deve ser medido conforme os recursos coercitivos, utilitários e simbólicos que cada stakeholder possui, e o 
entendimento acerca desses elementos é fundamental para completar a matriz de poder. Detalhes sobre o 
preenchimento das matrizes podem ser encontrados em Almeida, Fontes Filho e Martins (2000, p. 6, 7 e 8). 
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Feito estas comparações, obteve-se a Tabela 1 (3), por meio da priorização dos 

stakeholders de modo que os mais relevantes para o projeto URBE do SEBRAE foram 

selecionados para as entrevistas. 

Como exposto na Tabela 1 (3), foram identificados como definitivos dez stakeholders, 

sendo: sete lideranças locais (atores 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 17); e três instituições: o próprio SEBRAE 

(ator 1) como stakeholder interno; o Recanto Madre Alix (ator 5), ONG que atua e se localiza na 

comunidade; e a Escola Municipal Mércia de Albuquerque Ferreira (ator 12), da Prefeitura da 

Cidade do Recife, representada pela Diretora. 

Tabela 1 (3): Classificação e priorização dos stakeholders do projeto URBE 

CLASSIFICAÇÃO Ator
Grau de Poder 

(GP)
Grau de Legitimidade 

(GL)
Grau de Urgência 

(GU)

Índice de 
Preponderância 

(IP) 
9 3,31 4,50 4,50 66,98
10 3,31 4,50 4,50 66,98
1 3,35 5,00 4,00 66,95
4 3,18 4,00 4,00 50,91
6 3,00 4,00 4,00 48,00
8 3,10 4,00 3,50 43,40
12 3,09 4,50 3,00 41,67
5 3,18 4,00 3,00 38,18
7 3,00 4,00 3,00 36,00
17 3,10 3,00 3,00 27,90
16 3,05 5,00 2,00 15,26
2 3,22 3,50 1,50 11,26
11 3,18 3,50 2,50 11,14
13 3,10 3,00 2,00 9,30
15 3,00 3,00 2,00 9,00

LATENTE EXIGENTE 18 2,45 2,50 4,50 4,50

3 3,18 2,50 1,00 3,18
14 3,00 2,50 2,00 3,00

DEFINITIVOS

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

EXPECTANTES 
DOMINANTES

LATENTES 
ADORMECIDOS  

Fonte: Elaborado pela autora 

No entanto, como a aplicação do modelo tem caráter situacional e a relevância assume um 

caráter dinâmico, achou-se conveniente que outros atores fossem incluídos devido ao seu papel 

institucional. Com base nesse critério, os atores 2, 3 e 16, respectivamente a ETAPAS, o Centro 

Josué de Castro e a Prefeitura da Cidade do Recife, especificamente a Secretaria de 
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Desenvolvimento Econômico, por serem entidades que participaram efetivamente do 

desenvolvimento do projeto URBE, também integraram a amostra, tendo em vista serem também 

importantes em termos de uso e aproveitamento de capital social. 

O objetivo da próxima seção é o de delinear que conteúdos teóricos foram explorados, o 

que se extraiu deles e quais os instrumentos de coleta de dados utilizados para esse fim. 

 

 

3.4  Interpretação dos dados: delineamento dos núcleos de 

sentido e análise do conteúdo 

O arcabouço teórico-metodológico deste projeto está dividido em três partes: 

desenvolvimento local, capital social e stakeholders. No intuito de sintetizar como eles foram 

explorados e a seqüência da investigação, elaborou-se o Quadro 7 (3) como segue: 

Núcleo de sentido Conteúdos explorados 
Formas de levantamento dos 

dados 

STAKEHOLDERS 

 

• Identificação 
 

• Tipologia de Mitchel, Agle e Wood 
(1997). 
• Atuação dos stakeholders 
definitivos para o projeto URBE  

• Aplicação do modelo de 
identificação dos stakeholders 
definitivos de Mitchel, Agle e 
Wood (1997) 

CAPITAL SOCIAL 
 

• Categorias de Uphoff (2000) 
 

a) Estruturais 
b) Cognitivas 

 

• Ações e expectativas em direção à 
Ação Coletiva Mutuamente Benéfica. 
a) Papéis, regras e procedimentos 

precedentes e redes de 
relacionamentos. 

b) Normas, valores, atitudes e crenças 
orientadas para a cooperação e o 
bem-estar comum. 

• Pesquisa documental e 
bibliográfica, observação e 
entrevistas semi-estruturadas, 
individuais, com stakeholders 
definitivos. 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

• Iniciativas (IDL’s) 
 

• Esforços em direção à superação do 
desemprego, formação de pequenos 
negócios e articulação entre atores 
locais (parcerias). 

• Pesquisa documental e  
bibliográfica, observações e 
entrevistas semi-estruturadas com 
stakeholders definitivos. 
 

Quadro 7 (3): Núcleos de sentido explorados 

Fonte: elaborado pela autora 
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No Quadro 7 (3) estão especificados os núcleos de sentido e alguns dos seus aspectos 

teóricos explorados nas investigações. A primeira, a teoria dos stakeholders, foi o primeiro passo 

nesta direção visto ter sido a base para a seleção das pessoas entrevistadas. A segunda, a teoria do 

capital social, ponto central desta pesquisa, foi analisada a partir da obtenção das fontes e 

manifestações de capital social, conforme as categorias estrutural e cognitiva e seus elementos 

constitutivos estabelecidos por Uphoff (2000), direcionadas à Ação Coletiva Mutuamente 

Benéfica. 

Por fim, mas não menos importante, o terceiro núcleo de sentido explorado foi o 

desenvolvimento local, cuja análise decorreu do confronto com as IDL’s tomadas pelos 

stakeholders definitivos conforme sua atuação durante a implementação do projeto URBE. 

Como visto, as IDL’s compreendem três orientações: promoção de empregos, fomento de 

iniciativas empresariais locais e articulação dos atores locais, tendo em vista a utilização de 

recursos endógenos à comunidade. 

Após a coleta dos dados referentes aos núcleos de sentido, deparou-se com um bom 

volume de informações de caráter qualitativo, o qual foi submetido à análise de conteúdo, 

conforme técnica específica da categorização, como visto a seguir. 

 

 

3.4.1  Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo, conforme Triviños (1987), adquiriu notável importância à partir da 

obra de Bardin (1977), a qual detalha seu emprego, princípios e conceitos fundamentais. 

Entende-se por análise de conteúdo “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
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mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 

1977, p. 42). 

Independente da técnica específica para a análise de conteúdo, Bardin (1977) identifica 

três etapas principais: a) pré-análise, que consiste numa leitura flutuante do material; b) 

exploração do material, momento em que o conteúdo é codificado e selecionado; e c) tratamento 

e interpretação dos dados obtidos, fase propriamente dita de análise dos resultados, com base no 

referencial teórico utilizado. Nesta pesquisa, procurou-se seguir estas recomendações, 

ressaltando-se que na etapa de exploração, foram identificadas Unidades de Registro (palavra, 

tema, personagem etc), referentes a “temas eixo em redor do qual o discurso se organizou” 

(BARDIN, 1977, p. 106). 

É importante ressaltar que a análise de conteúdo realizada aqui é de natureza qualitativa e 

“o que caracteriza a análise qualitativa [do conteúdo] é o fato de a inferência – sempre que é 

realizada – ser fundada na presença do índice [unidades de registro, que no caso são os referentes 

ou temas eixo], e não sobre a freqüência da sua aparição”. Por não se preocupar com a freqüência 

ou considerar freqüências fracas, este tipo de análise pode incorrer numa maior quantidade de 

erros do que a análise quantitativa. Desta constatação, parte-se a idéia de que seja então 

necessário levar em consideração “o contexto da mensagem e o exterior a ele”, ou seja, as 

condições de produção da mensagem, “quem é que fala e em que circunstâncias” (GEORG, 1959 

apud BARDIN, 1977, p. 115-116). 

Na próxima seção, apresenta-se a definição dos principais termos adotados nesta pesquisa, 

realçando os referentes ao conteúdo teórico utilizado para subsidiar as investigações. 
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3.5  Definição de termos 

a) Desenvolvimento Local: processo endógeno de mobilização de energias sociais em espaços 

de pequena escala que implementam mudanças capazes de elevar as oportunidades sociais, a 

viabilidade econômica e as condições de vida da população (RIBEIRO; MENDONÇA; 

GUEDES, 2002). 

b) Iniciativas locais de Desenvolvimento: são aquelas orientadas por três princípios, desde as 

suas origens até os dias de hoje: a criação de emprego, o desenvolvimento de novas empresas e o 

desenvolvimento econômico, no sentido amplo (LLORENS, 2001). 

c) Capital social: uma acumulação de vários tipos de ativos sociais relacionados como o 

psicológico, cultural, cognitivo e institucional que aumentam o montante (ou a probabilidade) do 

comportamento cooperativo de benefício mútuo (UPHOFF, 2000, p. 216). 

d) Categorias de capital social: constituídas por elementos constitutivos do capital social que 

propicia a operacionalização da sua análise numa realidade empírica (UPHOFF, 2000) 

e) Capital social estrutural: constituído por várias formas de organização social, 

particularmente regras, funções, precedentes e procedimentos, bem como uma larga variedade de 

networks que contribuem para a cooperação (UPHOFF, 2000, p. 218). 

f) Capital social cognitivo: constituído por processos mentais, resultantes de idéias, reforçadas 

pela cultura e ideologia, especificamente normas, valores, atitudes e crenças, que contribuem para 

o comportamento cooperativo e para a Ação Coletiva Mutuamente Benéfica (UPHOFF, 2000, p. 

218). 

g) Stakeholders: são grupos ou indivíduos afetados direta ou indiretamente pela busca dos 

objetivos por parte de uma organização (STONER; FREEMAN, 1985, p. 46). Podem ser pessoas, 
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grupos, instituições, sociedades e até mesmo o ambiente natural, a depender dos objetivos da 

análise, segundo Mitchel, Agle e Wood (1997). 

 A próxima seção pretende esclarecer algumas das principais limitações inerentes e 

encontradas nesta pesquisa. 

 

 

3.6  Limitações da pesquisa 

 Uma das maiores limitações desta pesquisa diz respeito à estratégia utilizada: o estudo de 

caso, que mesmo com uso crescente, não permite generalização. Sendo assim, os resultados 

analisados aqui se referem apenas ao caso estudado - o projeto URBE do SEBRAE -, embora 

possa se fazer algumas inferências a projetos semelhantes. 

 Durante as investigações outras limitações puderam ser identificadas, as quais podem, 

certamente, ter influenciado os resultados da pesquisa sem, no entanto, invalidá-los: 

a) Impossibilidade de comparecer às reuniões do projeto URBE durante o seu primeiro ano de 

implementação, com perda de informações e de contatos que poderiam ter sido realizados. 

Tal fato aconteceu porque a escolha do caso e do projeto foi feita quando este estava no 

segundo ano de funcionamento. No entanto, isso não impediu a recuperação de informações 

consideradas básicas para a discussão dos dados obtidos ao longo da investigação.  

b) A própria dificuldade de mensuração do capital social entre os stakeholders focalizados que, 

não obstante terem sido entrevistados durante uma hora (em média), forneceram dados não 

suficientes para se identificar de forma mais aprofundada as categorias de capital social, 

principalmente a cognitiva. 
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Finalmente, o próximo capítulo expõe os resultados obtidos na pesquisa, cujos tópicos 

procuram atender aos objetivos específicos propostos por ela. 
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4  Resultados 

 

Neste capítulo, procurou-se identificar quem são os principais atores envolvidos com o 

projeto URBE e que iniciativas de desenvolvimento eles engendraram; bem como delinear as 

fontes e manifestações de capital social dentre os atores identificados conforme as categorias 

propostas por Uphoff (2000). Com esta análise, pôde-se discutir a influência do capital social no 

desenvolvimento da comunidade de maneira geral, considerando o processo de intervenção 

levado a efeito pelo projeto URBE. 

 

 

4.1  Identificação dos atores sociais e das iniciativas de 

desenvolvimento local 

Como visto no capítulo 3, os atores sociais mais relevantes para o projeto URBE foram 

identificados por meio da aplicação do modelo de identificação dos stakeholders de Mitchel, 

Agle e Wood (1997), envolvendo entidades e pessoas que realmente “contavam” para o projeto 

URBE, influenciando sua implementação. 

Os 18 atores mais ativos no projeto URBE, denominados “stakeholders potenciais” 

serviram de base para a identificação dos “stakehoders definitivos”. O resultado da aplicação do 

modelo de Mitchel, Agle e Wood (1997) (ver item 3.3 da metodologia) indicou 10 atores 

definitivos (dentre os 18 identificados como potenciais), sendo sete lideranças comunitárias e três 
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instituições. No entanto, diante do caráter situacional do modelo e da percepção de que outros 

atores eram fundamentais para a implementação do projeto URBE, a esse número foram 

acrescentadas mais três entidades, resultando em 13 stakeholders definitivos, os quais passaram a 

compor a amostra intencional utilizada para a realização das entrevistas. O Quadro 9 (4) a seguir 

resume o processo de identificação dos stakeholders que fizeram parte da metodologia deste 

estudo. 

Atores sociais  
Aplicação do Modelo de 

Identificação Lideranças 

 comunitárias 
Instituições 

Total 

Universo Stakeholders potenciais 12 6 18 

Stakeholders definitivos 07 03 10 
Amostra 

Stakeholders acrescentados - 03 03 

 Stakeholders entrevistados 07 06 13 * 

* Foram realizadas 16 entrevistas, visto que duas das instituições foram representadas por mais 
de uma pessoa no projeto. Ver lista de entrevistados no APÊNDICE B. 

Quadro 8 (4): Resumo da identificação dos stakeholders definitivos 

Fonte: elaborado pela autora 

Como visto no Quadro 8 (4), os atores sociais relevantes, ou stakeholders interessados e 

participantes do projeto URBE, referidos em toda a análise dos resultados desta pesquisa foi, 

então, o grupo formado por 13 atores, cuja atuação foi analisada para fins de verificação da 

existência do capital social e do apontamento das iniciativas de desenvolvimento local no caso 

das instituições selecionadas. 

Feito o esclarecimento acerca da identificação dos principais atores sociais atuantes, a 

próxima seção reserva-se a identificar as iniciativas institucionais de desenvolvimento local, 

conforme correspondência encontrada com o desenvolvimento do projeto URBE. 
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4.1.1  Iniciativas institucionais de desenvolvimento local 

Executado no período de 2004 – 2005 na comunidade Caranguejo Tabaiares, o projeto 

URBE pode ser focalizado em termos de quatro questões centrais: a) formação de parcerias e 

planejamento das ações (início de 2004 até metade de 2005); b) mobilização e fortalecimento das 

lideranças locais (final de 2004 até metade de 2005); c) geração de trabalho e renda, com a 

formação de grupos produtivos; e d) realização de pesquisa do mercado de trabalho no entorno da 

comunidade para a geração de empregos (junho de 2005 ao final de 2005). Dentre esses 

momentos da implementação do projeto URBE, puderam ser identificadas várias iniciativas de 

desenvolvimento propostas e implementadas pelas entidades com a participação das lideranças 

comunitárias, bem como delineado o capital social construído dentre elas de que se ocupa a seção 

4.2. 

Formação de parcerias e planejamento das ações 

Para a implementação do projeto URBE, o SEBRAE, por meio de um Protocolo de 

Intenções (ANEXO A), firmou parceria com a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), 

representada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)21, definindo as 

responsabilidades de cada um. Para a intervenção do projeto URBE foram escolhidas as 

comunidades dos Coelhos, situada no Bairro dos Coelhos, e a comunidade Caranguejo Tabaiares, 

esta última vizinha à sede do SEBRAE no Recife. Ao que parecesse, esta proximidade 

influenciou o posicionamento do SEBRAE, preocupado em “fazer algo” por seus vizinhos. 

Após a definição de onde intervir, junto com a PCR/SDE, o SEBRAE procurou 

estabelecer parcerias com as instituições da sociedade civil que estavam atuando em ambas as 

                                                 
21 Na metade de 2005, este órgão municipal mudou sua denominação passando a se chamar Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Mesmo assim, o órgão continuará sendo identificado, neste estudo, pela 
forma como era mais popularmente conhecido, ou seja, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). 
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localidades. Inclusive, no caso de Caranguejo Tabaiares, algumas ONG’s já haviam sido 

parceiras do SEBRAE em momentos anteriores, podendo citar a ETAPAS como uma delas. 

Foram então feitos contatos para que o projeto URBE lhes fosse apresentado e se procurasse 

potencializar esforços na intervenção a ser realizada nessa comunidade. 

Assim, os primeiros momentos foram dedicados à identificação das ações desenvolvidas 

pelas entidades, de modo que o projeto URBE pudesse se adequar, ver as prioridades que 

estavam sendo propostas para a comunidade, estabelecer ações conjuntas, dividir 

responsabilidades e otimizar os recursos a serem investidos. Nesse sentido, emergiu a chamada 

parceria de acordo (MARTINELLI; JOYAL, 2004), como a mais próxima do que ocorreu no 

relacionamento do SEBRAE com as entidades envolvidas. O SEBRAE responsabilizou-se por 

agrupar as idéias e energias dos atores de forma que os esforços pudessem ser compartilhados 

para a intervenção na comunidade. 

Ressalta-se, no que diz respeito à formalização das parcerias, que o SEBRAE demonstrou 

não ter interesse nisso para que cada instituição fosse autônoma e aproveitasse a experiência 

desenvolvida por cada uma na comunidade. As únicas parcerias formalizadas foram com a 

ETAPAS, por esta entidade ser uma prestadora de serviços do SEBRAE, executando o 

levantamento das informações da comunidade por meio de diagnósticos, e com a Prefeitura, por 

meio do Protocolo de Intenções. 

Feito isso, em julho de 2004, foi elaborado um Plano de Ação único para as entidades 

que, no momento, estavam interessadas em participar do projeto URBE. Este Plano de Ação 

estabeleceu as atividades planejadas, as iniciadas, as em andamento e as já desenvolvidas por 

cada instituição, inclusive o poder público municipal. A oficina de elaboração do Plano de Ação 

contou com a presença de lideranças comunitárias que opinaram sobre as ações a serem 

desenvolvidas na comunidade e indicaram suas próprias prioridades, além de proporem ações que 
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não estavam inicialmente sendo consideradas. Sendo assim, o Quadro 9 (4) procura demonstrar 

as ações propostas pelas entidades para que algumas delas pudessem compor a projeto URBE. 

INICIATIVAS INSTITUCIONAIS * 
Entidades 

Planejada Iniciada Em andamento Desenvolvidas 

SEBRAE 
- Capacitações: liderança, 
cidadania, gerencial e 
tecnológica 

- Integração da rede de 
parceiros 

- Apoio aos Jovens 
Empreendedores 

- Elaboração do 
diagnóstico dos 
empreendimentos 

ETAPAS 

- Coleta e sistematização de 
informação sobre a 
comunidade (banco de 
dados, relatórios e 
publicações) 

- Oficinas de articulação 
com organizações locais  

- Estruturação de um 
espaço físico para 
produção coletiva dos 
jovens 

- Oficinas e debates para 
formação política dos 
jovens 

- Formação e 
fortalecimento dos 
canais de participação 
(COMUL, OP e 
PREZEIS) 

- Formação para 
grupos de jovens na 
produção artesanal 

- Acompanhamento da 
COMUL 

- 

CJC 

- Seminário sobre o meio 
ambiente 

-Intercâmbios com 
experiências similares 

- Capacitação com os 
grupos criados 

- Oficinas sobre relações de 
gênero 

- Produção de vídeo sobre a 
comunidade 

- Apoio à 
comercialização 

- Assessoria às 
organizações criadas 

- Acompanhamento da 
COMUL 

- Oficinas para 
elaboração de planos 
estratégicos por setor 
de atividade 

- Diagnóstico da 
economia popular 
local 

PCR 

- Construção do Centro 
Público de Economia 
Popular e Solidária 

- Apoio tecnológico e 
institucional para a 
aqüicultura e o artesanato 
local 

- Apoio a atividades 
educativas, culturais, 
lúdicas e esportivas a 
crianças e adolescentes 
atendidas pelo Programa 
de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI 

- Atendimento do 
Bolsa Escola a 27 
famílias 

- Construção da 
Escola 

- Diagnóstico da 
qualidade da água 

- 

* O Plano de Ação visou não apenas propor novas ações a serem implementadas, mas também mapear as ações que 
já estavam sendo implementadas pelas entidades atuantes no território. Por isso, no início do projeto, já haviam 
iniciativas iniciadas, em andamento e já desenvolvidas pelas instituições. 

Quadro 9 (4): Mapeamento das iniciativas institucionais de desenvolvimento local 

Fonte: Adaptado do Plano de Ação para Caranguejo Tabaiares (SEBRAE, 2004). 
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Como se pode perceber do Quadro 9 (4), apenas quatro entidades, incluindo o SEBRAE 

participaram da oficina de planejamento. Isso se deveu ao fato de as outras entidades - a Escola 

Municipal e o Recanto Madre Alix – se integrarem ao projeto posteriormente, visto que a busca 

por parcerias se deu ao longo de toda a implementação do mesmo. 

Ressalta-se que, durante o desenvolvimento do projeto URBE, outras ações foram 

implementadas, principalmente pelo SEBRAE, o que confere um caráter orientador e não rígido 

do Plano de Ação proposto. Apesar de não ter havido, durante as investigações, o 

acompanhamento de todas as ações do Plano, pode-se delinear como se deram algumas delas. 

Por exemplo, a ETAPAS realizou reuniões mensais abertas a todos da comunidade, 

principalmente aos jovens, para a discussão de temáticas como PREZEIS, comunicação, 

violência etc. Os temas eram propostos, escolhidos e organizados coletivamente e as oficinas 

aconteciam ou na Escola Municipal ou na sede desta ONG em manhãs de sábados. 

O Centro Josué de Castro realizou uma oficina sobre meio ambiente e formou um grupo 

de mulheres para a discussão de relações de gênero. Além disso, organizou uma viagem de 

intercâmbio a Palmares, no Ceará, para que jovens e lideranças comunitárias conhecessem o 

sistema associativo vivido naquela localidade e, principalmente, para mostrar como funciona a 

moeda social (palmas, no caso da moeda de Palmares). 

A Prefeitura da Cidade do Recife deu continuidade aos programas e projetos municipais 

que já contemplavam a comunidade e concluiu a construção da Escola Municipal Mércia de 

Albuquerque Ferreira. No entanto, a construção do Centro Público de Economia Popular e 

Solidária ainda não foi iniciada, tendo sido concluída, de maneira provisória, apenas a elaboração 

do seu projeto arquitetônico. 

Com dito, a Escola Municipal e o Recanto Madre Alix, apesar de não terem formalizado 

suas propostas, se tornaram parceiras do SEBRAE no projeto URBE. Na Escola aconteciam 
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quase todas as oficinas, reuniões e seminários organizados pelas entidades, sendo que a sua 

Diretoria deixava sempre uma das salas de aula reservada para tais eventos. O Recanto Madre 

Alix, como será visto posteriormente, apoiou as ações específicas do SEBRAE, concedendo seu 

espaço físico e seus equipamentos de corte e costura, e ajudando a organizar as capacitações dos 

grupos produtivos que o SEBRAE procurou formar. 

Como articulador das ações propostas, o SEBRAE organizou reuniões mensais 

denominadas Coletivos URBE direcionadas aos representantes das instituições que se 

comprometeram a participar do projeto. O objetivo era o de trocar informações sobre a 

comunidade e descrever o andamento e os resultados dos trabalhos de cada uma nela realizados. 

Tais reuniões foram avaliadas pelas instituições participantes como muito produtivas e 

importantes. Nelas destacou-se não apenas a soma de esforços para as ações do projeto URBE, 

mas também a promoção de uma integração entre os trabalhos das instituições fora do âmbito do 

projeto e em ações futuras, o que possibilitou um reforço dos laços de amizade e confiança entre 

elas, assim como a formação de novas parcerias, segundo o depoimento de um representante das 

ONG’s participantes: 

A gente está fazendo uma atividade em parceria com o Centro Josué de Castro, e 
eu acho que o projeto URBE foi muito importante nas dinâmicas da gente se 
encontrar, na dinâmica do Coletivo URBE, de todos os atores se encontrarem. 
Isso é bom porque a gente estava socializando: o que é que a gente tem previsto? 
O que é que a ETAPAS tem previsto? O que o Centro Josué de Castro está 
prevendo? E aí poder fazer coisas juntos (Entrevista, 19/08/2005). 
 

Sendo assim, houve um direcionamento inicial para a busca de parceiros em consonância 

com uma das perspectivas da IDL’s apontadas por Llorens (2001), no que se refere à mobilização 

de atores e instituições – públicas, privadas ou mistas – para a intervenção do território. As 

orientações que partiram do SEBRAE para as entidades parceiras foram baseadas na área de 

abrangência e nas experiências metodológicas destas entidades, procurando não interferir no 
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processo de intervenção das mesmas na comunidade, pelo menos de maneira direta. De acordo 

com o SEBRAE essa foi uma estratégia para a implementação do projeto, como pode ser visto no 

depoimento de um dos seus representantes. 

Uma estratégia foi primeiro respeitar as limitações de cada instituição, a 
gente nunca impôs a participação dessas instituições no URBE. A gente 
apresentava a proposta, sugeria, inclusive parceria, e respeitava a decisão da 
instituição de dizer eu quero ou eu não quero. Eu acho que isso foi muito 
positivo: o respeito às limitações de cada instituição (Entrevista, 22/08/2005) 
[sem grifos no original]. 
 

O respeito às limitações institucionais, de acordo com Martinelli e Joyal (2004), é 

fundamental para se estabelecer uma relação do tipo ganha-ganha e aumentar a possibilidade de 

relacionamentos de parceria futuros. No entanto, como alerta os autores, tais relações não estão 

livres de conflitos, os quais devem ser negociados, como será visto adiante. 

Esta relação foi mantida com todas as entidades parceiras do SEBRAE durante o processo 

de articulação na implementação do projeto URBE. Simplesmente “sentava-se, discutia-se numa 

mesa, dividia-se as responsabilidades, e cada um fazia as suas ações. E as parcerias foram 

mantidas por meio do compromisso ou do acordo de cavalheiros, como se diz” (Entrevista, 

22/08/2005). De acordo com os representantes do projeto URBE, esta estratégia visava, 

principalmente, preservar o nome do SEBRAE deixando claro o que cada um estava 

desenvolvendo na comunidade, principalmente em relação às cobranças que poderiam surgir 

baseadas nas responsabilidades do poder público, sugere um dos entrevistados desta instituição: 

O meu maior medo no inicio era esse, da gente entrar nessa comunidade e agir, e 
iam sacudir pedra no SEBRAE, por que a gente não ia fazer infra-estrutura, 
saneamento, trabalhar a questão de segurança; e a gente conseguiu definir bem 
nosso papel. Ou seja, dizer: o SEBRAE não faz isso, mas a gente vai articular 
quem faça. Articulamos quem fizesse, só não foi feito (Entrevista, 22/08/2005). 

  
As reuniões do Coletivo URBE contavam apenas com a presença dos representantes das 

instituições parceiras na implementação do projeto URBE, sem incorporar a comunidade neste 

processo. Porém, também foram realizados, pelo SEBRAE, encontros diretos com e na 
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comunidade por meio da formação e fortalecimento de pequenos grupos de lideranças e de outros 

moradores. 

Mobilização e fortalecimento de lideranças locais 

As ações promovidas pela ETAPAS e CJC, discutidas nas reuniões do Coletivo, 

estiveram, especificamente, voltadas para a geração de trabalho e renda e a formação política e 

cidadã de grupos. No entanto, o SEBRAE, por meio da contratação de uma Consultora de 

Campo, preferiu intervir também diretamente na comunidade, com representação própria, 

superpondo-se à parceria já existente, embora buscasse contar com o apoio das demais entidades. 

Surgiram, dessa forma, dois grupos organizados para servir de ponte entre o SEBRAE e 

Caranguejo Tabaiares: o Grupo Interlocutor e o de Comunicação, delineados a seguir. 

a) Grupo Interlocutor 

O processo de formação deste grupo teve início no final de 2004. O Grupo Interlocutor 

(ou de Interlocução) como ficou chamado, objetivava, fundamentalmente, a troca de informações 

entre representantes da comunidade e o SEBRAE. Tinha um caráter aberto e tanto as lideranças 

locais quanto os representantes das instituições que atuavam na comunidade, foram convidados a 

dele participar. Um comentário é feito a esse respeito por um dos representantes do SEBRAE: 

[...] as lideranças, nas reuniões de planejamento das ações em 2004, reclamaram 
que para eles não havia nenhum curso, por isso o SEBRAE e parcerias 
decidiram colocar como uma das ações prioritárias trabalhar com as lideranças 
representativas da comunidade para que entre eles pudesse haver maior 
integração, discussão e trocas de informações ao exporem para a comunidade o 
que estava acontecendo e o que juntos decidiriam em relação às prioridades 
(Confirmação de informações, via e-mail, 26/11/2005). 
 

Além da troca de informações, as reuniões do grupo contribuíam para o gerenciamento e 

o controle de algumas tarefas previstas no projeto que eram repassadas aos participantes. De 

acordo com a Consultora de Campo, durante os encontros, novas idéias surgiram e novas 
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lideranças despontaram na comunidade. Este grupo foi considerado pelo SEBRAE seu elo direto 

com a comunidade, sem a intermediação das demais entidades participantes do projeto URBE. 

O Grupo Interlocutor possuía uma característica que chamava atenção: a mobilidade, pois 

nesse meio tempo, lideranças locais mais antigas deram espaço à lideranças jovens, atribuindo 

uma dinâmica distinta ao grupo. Sendo assim, de acordo com a opinião de um dos representantes 

do SEBRAE, 

O projeto URBE deu uma nova característica ao grupo de liderança. A juventude 
começou a participar mais. Hoje são eles que carregam e conduzem os processos 
das pequenas ações dentro da comunidade, com raras exceções (Entrevista, 
03/09/2005). 
 

Nas reuniões, as pessoas “não tinham uma sistemática de freqüência e havia uma variação 

muito grande que é característica de Caranguejo Tabaiares” (Entrevista, 03/09/2005). Desta 

maneira, poucas pessoas participaram de forma mais continuada e muitas compareciam de vez 

em quando. Alguns motivos atribuídos à existência dessa mobilidade são o fato de a maioria dos 

membros viver de “bicos” surgidos de repente, a exigência de ter que estar em outras reuniões 

promovidas por outras entidades e a própria falta de interesse por parte de algumas pessoas. Esta 

característica prejudicou o aprendizado como processo de construção do grupo e seu conseqüente 

fortalecimento. De acordo com a Consultora de Campo do SEBRAE, 

[...] quando mais eu conheço você e você me conhece, mas a gente vai poder 
desenvolver um propósito, uma finalidade que é nossa. Eu preciso te conhecer, e 
eu preciso também me conhecer, e eu só me conheço a partir do momento que 
eu tenho relação com o outro. E isso é muito difícil para eles [os líderes 
comunitários] porque a mobilidade do grupo é muito grande (Entrevista, 
03/09/2005). 
 

No entanto, com o desenrolar desses encontros, a participação das outras instituições 

diminuiu consideravelmente (nos dois últimos meses seus representantes não mais compareciam). 

O principal fato “desmotivador” e que acabou impedindo a participação dos representantes de 

duas das ONG’s nas reuniões deste grupo foi, de acordo com eles, a discordância em relação à 
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essa metodologia do SEBRAE de formar mais um espaço de discussão sem haver necessidade, 

visto que poderia ser aproveitado as experiências já desenvolvidas pela comunidade, como as 

reuniões da Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra (COMUL), instituída pelo 

PREZEIS nas áreas ZEIS da cidade do Recife e que visa incentivar a participação dos 

representantes da comunidade e de instituições interessadas. Até porque as mesmas pessoas que 

integravam o Grupo Interlocutor participavam deste e de outros espaços de discussão como a 

COMUL, a União dos Moradores e a Associação dos Moradores. Sendo assim, de acordo com a 

opinião de um representante de uma das ONG’s, 

[...] a gente deve aproveitar da dinâmica já existente na comunidade e não ter 
criado uma nova dinâmica. Mesmo tendo o projeto URBE necessidade de uma 
dinâmica própria, eu acho que nós devíamos pautar o projeto URBE nas 
dinâmicas mais institucionalizadas [a COMUL] que existem na comunidade [...]. 
Porque tanto faz mudar a Prefeitura, tanto faz a ETAPAS sair de Caranguejo 
Tabaiares, se o Centro Josué de Castro deixar de atuar lá, mas ela [a COMUL] é 
uma dinâmica que vai existir, ela já é institucionalizada, ela faz parte de uma 
legislação (Entrevista, 19/08/2005). 
 

Estas divergências de opinião, embora não tenham interrompido ou atrapalhado os 

encontros dos representantes das instituições nos Coletivos URBE, motivaram o esvaziamento 

ainda maior das reuniões do Grupo Interlocutor, que não adquiriu identidade e legitimidade 

suficiente para se manter enquanto grupo, embora tenha servido para que o SEBRAE 

estabelecesse alguns elos diretos com as lideranças mais freqüentadoras das reuniões, as quais 

sem a sua mediação, terminaram por enfrentar o desafio da continuidade após o término do 

contrato da Consultora de Campo e, mais tarde, com a desativação do projeto. Segundo a opinião 

do representante de uma das ONG’s participantes, 

[...] diante da experiência que a gente tem na comunidade, e também em outras 
comunidades semelhantes do Recife, é muito complicado a gente apostar que 
eles darão continuidade a esse grupo com um tempo tão curto. Eu acho que seis, 
oito meses, um ano é muito pouco para você achar que agora, por exemplo, eles 
[as lideranças participantes] vão fazer funcionar um Grupo Interlocutor sozinhos 
(Entrevista, 19/08/2005). 
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De fato, embora se saiba que o Grupo de Interlocução “continua se reunindo uma vez por 

mês, mas junto com a COMUL, não há mais aqueles encontros sistemáticos quinzenais” 

(Confirmação de informações, via e-mail, 26/11/2005). Como conseqüência, não se deu 

efetivamente a construção de uma identidade própria, como pretendido pelo SEBRAE, sendo 

difícil sua institucionalização como Grupo Interlocutor. 

b) Grupo de Comunicação 

Logo após a formação do Grupo Interlocutor, a consultoria também lançou a proposta de 

criar um novo grupo chamado Grupo de Comunicação encarregado da elaboração, confecção e 

distribuição de um jornal comunitário. Com efeito, no início 14 pessoas demonstraram interesse 

em dele participar, porém, com o decorrer do processo, apenas três de seus membros 

permaneceram até o final dos trabalhos, produzindo duas edição do jornal da comunidade 

denominado Nosso Jornal Caranguejo/Tabaiares com a mediação da Consultora de Campo. 

Hoje, pelo que se soube, uma terceira edição está sendo elaborada pelo grupo juntamente 

com o apoio da ETAPAS e outros participantes que, em meio ao processo do implementação do 

projeto URBE, lançou a mesma proposta de formar um grupo de comunicação. 

Os dois grupos até então analisados fizeram parte da fase de mobilização e fortalecimento 

das lideranças locais. No entanto, tentou-se formar mais dois grupos e fortalecer outros dois já 

existentes na comunidade, no intuito de promover a geração de trabalho e renda, como visto a 

seguir. 

Grupos Produtivos: geração de trabalho e renda 

 A geração do trabalho e renda teve como foco a formação de grupos produtivos de 

trabalhos artesanais e o apoio ao grupo dos Jovens Empreendedores. Considera-se ainda, nessa 

fase a tentativa de organização formal dos carcinicultores da comunidade, iniciativa engendrada 

pelo CJC. Tais grupos podem ser entendidos como segue: 
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a) Jovens Empreendedores 

Este grupo começou a se constituir antes mesmo do início da implementação do projeto 

URBE, por meio da atuação da ETAPAS em parceria com o próprio SEBRAE em 2003, com o 

oferecimento de um curso de artesanato. Desde então, reunindo cerca de 20 jovens, vem se 

voltando para o trabalho com produtos reciclados, no intuito de contribuir como alternativa de 

geração de trabalho e renda. Pode ser considerado o grupo mais coeso dentre os formados até 

então. 

Durante a implementação do projeto URBE, os Jovens Empreendedores obtiveram sede 

própria para realizar seus trabalhos, sendo este um resultado das ações de responsabilidade da 

ETAPAS. Esta entidade reconhece que “a casa [como é chamada a sede dos Jovens 

Empreendedores] tem um papel muito forte nessa história e ela foi uma coisa construída dentro 

do projeto URBE” (Entrevista, 19/08/2005). 

Como resultado deste trabalho, o SEBRAE tem procurado negociar espaços de 

comercialização dos produtos dos Jovens Empreendedores. Atualmente “já existem 15 espaços 

que estão organizados para eles venderem os produtos [...]. Então é um projeto que prevê, além 

da formação dos grupos, a comercialização coletiva e o acesso ao mercado” (Entrevista, 

22/08/2005). O SEBRAE também vem lhes oferecendo apoio técnico para a discussão sobre a 

questão da legalidade e formalização do grupo, que pretende se organizar em forma de 

associação. Nas primeiras semanas de dezembro de 2005, o grupo recebeu capacitação em 

associativismo promovida pelo SEBRAE. 

Embora o ganho real desse grupo ainda esteja sendo investido na melhoria do local de 

trabalho e na aquisição de insumos, “o trabalho tem sido reconhecido não só pela comunidade 

como fora” (Entrevista, 03/08/2005). 
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Em junho de 2005, o SEBRAE resolveu ampliar a iniciativa com a formação de outros 

grupos produtivos ligados aos trabalhos artesanais. A idéia consistiu em capacitar tais grupos, 

constituídos por cerca de 15 pessoas cada um, para que, posteriormente à capacitação, pudessem 

ensinar os ofícios aos demais membros da comunidade interessados, com vistas a dar 

continuidade a ampliar esta alternativa de geração de renda. Surgiram, então, mais dois grupos 

que, entretanto, não evoluíram: o grupo de Arte em Retalhos e o grupo de Marchetaria22. 

b) Grupo de Arte em Retalhos 

Em parceria com a ONG Recanto Madre Alix, o SEBRAE procedeu à inscrição dos 

interessados, contratou uma profissional para ensinar o ofício de confeccionar bonecas e fez 

provisões para a compra dos insumos necessários ao início dos trabalhos. O Grupo de Arte em 

Retalhos passou a se reunir no Recante Madre Alix para participar das aulas e utilizar as 

máquinas de costura desta ONG em julho de 2005. 

No entanto, de acordo com a opinião da responsável pelo local e de uma das participantes, 

o grupo, já em agosto de 2005, apresentava indícios de descontinuidade dos trabalhos pela falta 

de engajamento e do espírito de grupo entre a maioria dos membros. 

c) Grupo de Marchetaria 

Formado juntamente com o Grupo de Arte em Retalhos, o Grupo de Marchetaria nem 

mesmo chegou a se reunir devido às dificuldades que a comunidade e o SEBRAE tiveram em 

obter o espaço físico para a realização do curso que exigia características que suportassem o 

barulho e o pó de madeira. 

d) A tentativa de organização dos carcinicultores 

 A carcinicultura possui expressiva importância como fonte de renda para muitos 

moradores de Caranguejo Tabaiares. O Centro Josué de Castro tentou organizar os pescadores de 

                                                 
22 Técnica artesanal que produz peças como caixas, porta-retratos e móveis com pedaços de madeira coloridos. 
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camarão em forma de associação para que pudessem ser realizadas ações coletivas de compra de 

insumos e da própria produção, como era o desejo deles. 

Embora as tentativas de organizar os produtores e melhorar o manejo da pesca estivessem 

sendo realizadas, a existência de conflitos internos ao grupo de produtores comprometeu os 

resultados dos trabalhos que se resumiam em suscitar a ação coletiva. O depoimento do 

representante do CJC reflete essa percepção: 

Eles têm práticas solidárias legais sob o ponto de vista do apoio, mas são casuais 
e não sistemáticas. Depende das brigas, porque têm muitas disputas entre eles, e 
que são muito além do tempo em que a gente está lá [...]. Então esse projeto tem 
um tempo. Eu vejo alguns resultados mais da produção e amadurecimento de 
boa parte deles da necessidade de se unirem, mas isso não apareceu a ponto de 
que de fato essa união aconteça (Entrevista, 26/08/2005). 

 
No entanto, esta atividade não recebeu o apoio direto do SEBRAE por este considerar que 

a produção do camarão na comunidade está relacionada com a degradação do meio ambiente, 

numa perspectiva de longo prazo. Nesse sentido, o SEBRAE, nos Coletivos URBE, limitou-se 

apenas a acompanhar os resultados das ações do Centro Josué de Castro nesta atividade e, 

algumas vezes, a opinar sobre elas. 

Diante do que foi exposto: a continuidade do apoio aos Jovens Empreendedores, a 

formação dos grupos de Interlocução e de grupo de Comunicação, visando a mobilização social 

e, por fim, o esforço de constituir os grupos produtivos de Arte em Retalhos e de Marchetaria, no 

intuito de ampliar as oportunidades dos Jovens Empreendedores, foram iniciativas de 

desenvolvimento orientadas pelas IDL’s, como sugeridas por Llorens (2001), ao procurarem 

estimular o surgimento voluntário de pequenos negócios em grupos de jovens, mulheres etc, bem 

como ao se preocuparem com os aspectos qualitativos e extra-econômicos na fase de mobilização 

social do projeto, vistos como facilitadores do desenvolvimento local. Porém, os esforços do 
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SEBRAE para a formação de grupos não tiveram o êxito esperado, como foi apontado por um 

dos representantes dessa instituição: 

Hoje os resultados que a gente quer é esse: capacitar as pessoas para que elas 
possam estar gerando renda [...]. Eu posso dizer que a gente ainda não alcançou 
esses resultados. Parcialmente até que eu posso dizer que sim, pois os Jovens 
Empreendedores já estão trabalhando e já geram renda. É uma renda que não dá 
para sustentá-los, mas já dá para comprar uma matéria-prima para eles 
produzirem. Isso para a gente é um resultado (Entrevista, 22/08/2005). 
 

Trabalhos finais do projeto URBE para a geração de empregos 

Após as iniciativas de formação desses grupos, o SEBRAE, juntamente com as entidades 

parceiras, passou a empreender uma pesquisa do mercado de trabalho dentre as empresas situadas 

no entorno de Caranguejo Tabaiares, visando identificar as demandas por profissionais, 

principalmente nas oficinas mecânicas, visto que estes eram os empreendimentos que se 

apresentavam em maior número naquela localidade. Os dados levantados serviriam, de acordo 

com o SEBRAE, para orientar as capacitações que pudessem ser oferecidas à comunidade, 

aumentando o nível de empregabilidade dos moradores. Tal iniciativa vai ao encontro da primeira 

perspectiva orientadora das IDL’s, conforme estabelece Llorens (2001) e, de acordo com a 

opinião de um dos representantes do SEBRAE, 

No inicio do projeto foi muito batida essa questão da qualificação da mão-de-
obra. Então a gente disse: vai qualificar para quê, se a gente não sabe nem se 
existe espaço para isso e o que o mercado está querendo? Com base nisso, que a 
gente inclui essa ação com base no entorno de Caranguejo Tabaiares. Se forem 
identificados que existem 15 oficinas mecânicas e que estas oficinas estão 
abertas para contratarem mão-de-obra, a gente tem como fazer uma articulação 
estruturada para estar capacitando as pessoas da comunidade nesta área. Mas a 
gente não quer capacitar por capacitar. A gente quer fazer isso vinculado a um 
mercado que exista, para que não haja mais frustração (Entrevista, 22/08/2005). 
 

Embora ainda não se tenha obtido os resultados desta pesquisa do entorno, o término do 

projeto URBE, enquanto intervenção, estava previsto para dezembro de 2005, não significando, 

porém, para o SEBRAE, o fim das suas ações em Caranguejo Tabaiares. A pretensão é de dar 

continuidade às capacitações demandadas e à inserção de outras pessoas interessadas nos cursos 



  

 

119 

 

anteriormente oferecidos para os grupos produtivos, no intuito de, futuramente, virem a ampliar e 

qualificar o trabalho do grupo dos Jovens Empreendedores. Estes últimos deverão ser 

incorporados ao Projeto de Responsabilidade Social do SEBRAE, no intuito de formar uma Rede 

Solidária que prevê a interação com grupos de outras comunidades, possibilitando mais 

alternativas de comercialização da produção e melhoramento dos produtos. O referido projeto, 

recentemente aprovado, já tem recursos garantidos para sua implementação, como explica um 

dos representantes do SEBRAE, 

Foi uma estratégia do SEBRAE, porque a gente sabe que todo projeto tem 
início, meio e fim, e o fim do URBE é agora em dezembro de 2005. Então a 
gente viu o interesse nessas duas comunidades [Caranguejo Tabaiares e 
Coelhos] de estar dando continuidade ao trabalho, e a gente viu como estratégia 
estar incluindo esses grupos nessa Rede Solidária, porque se eles estiverem 
incluídos nela, eles estarão sendo beneficiados pelo projeto de Responsabilidade 
Social, e aí trabalhando as questões gerenciais, tecnológicas, de acesso ao 
mercado (Entrevista, 22/08/2005). 
 

Após a análise dos esforços realizados em direção ao processo de desenvolvimento local 

por parte das instituições, como traçado por esta pesquisa, nas próximas seções, considerando os 

relatos e a contextualização das experiências de desenvolvimento local levada a efeito pelo 

projeto URBE, discute-se a questão do capital social, cujo processo envolveu o SEBRAE, as 

entidades parceiras e as lideranças comunitárias, atores considerados relevantes no 

desenvolvimento deste estudo. Assim, as evidências da existência de capital social encontradas, 

especificamente as do capital social estrutural, constituem-se de: a) papéis assumidos pelos 

participantes; b) padrões de relacionamentos delineados entre estes participantes; e c) regras, 

procedimentos e precedentes identificados durante as investigações. Estes são os próximos 

tópicos constantes da seção seguinte. 
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4.2 Projeto URBE e a construção de capital social 

 

4.2.1  Formas estruturais de capital social 

De acordo com Uphoff (2000), os papéis e padrões de interação, regras, procedimentos e 

precedentes concernentes a um grupo são fontes indicativas de capital social estrutural por serem 

facilitadores das Ações Coletivas Mutuamente Benéficas. Na seção 4.2.1.1, buscou-se identificar 

e discutir os papéis desempenhados pelas entidades participantes do projeto URBE e lideranças 

locais. Em seguida, na seção 4.2.1.2, buscou-se identificar como estes atores formaram uma rede 

de relacionamentos durante a implementação do projeto URBE, apontando a natureza de algumas 

relações estabelecidas entre os mesmos, para fins de análise do capital social. 

Nas seções 4.2.1.3 e 4.2.1.4, procurou-se identificar as regras e procedimentos e os 

precedentes, respectivamente, por serem elementos também constitutivos da forma estrutural do 

capital social proposta por Uphoff (2000). 

 

 

4.2.1.1  Papéis 

 De acordo com Uphoff (2000), a definição de papéis, formais ou informais, é fundamental 

porque facilita o comportamento cooperativo diante da confiança de que os membros do grupo 

cumprirão suas obrigações. Havendo o reconhecimento pelo grupo das responsabilidades que 

cada membro assumiu, a probabilidade de ocorrência da cooperação é muito maior. No caso 

estudado, no intuito de facilitar a compreensão, os papéis das instituições e das lideranças 

entrevistadas foram identificados separadamente. 
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Os papéis das instituições parceiras do projeto URBE 

Em paralelo com a identificação das iniciativas institucionais de desenvolvimento local 

apresentadas anteriormente, fez-se o delineamento dos papéis - e a importância atribuída a eles – 

na medida em que eram assumidos pelas entidades participantes do projeto, sob a sua própria 

perspectiva obtida nas entrevistas. 

a) O SEBRAE, como entidade responsável pela implementação do projeto na comunidade, 

desempenhou o papel principal de promover o desenvolvimento empreendedor no local. De 

acordo com o estabelecido no Protocolo de Intenções firmado com a PCR/SDE, o SEBRAE 

assumia a responsabilidade de: 

a) Acompanhar as atividades previstas no Plano de Ação de Caranguejo 
Tabaiares. 
b) Apoiar financeiramente as ações que serão de sua responsabilidade, tendo 
como instrumento o Plano de Ação. 
c) Apoiar a mobilização dos empresários/empreendedores para participação das 
atividades previstas no Plano de Ação. 
d) Articular a formação de uma rede de parceiros para atuação integrada no 
território. 
e) Cumprir os prazos para execução das atividades propostas no Plano de Ação. 
 

Os responsáveis pelo projeto URBE dentro do SEBRAE dividiram responsabilidades e 

assumiram papéis distintos, embora complementares. O Coordenador da Unidade de Negócio 

Recife desempenhou o papel de “articular dentro e fora do SEBRAE forças que possam somar 

para o projeto URBE. Então o [meu] papel é somar com outros projetos que existem dentro da 

unidade” (Entrevista, 02/09/2005). 

A articulação externa com entidades que também atuam na comunidade foi, 

principalmente, a grande responsabilidade da Gestora do Projeto URBE: 

Sempre que aparecia uma instituição, eu chamava para apresentar o URBE, e via 
no que essa instituição poderia contribuir para esses territórios [Coelhos e 
Caranguejo Tabaiares]. Além de articuladora, o meu papel é o de estar definindo 
a estratégia do SEBRAE para a articulação nesses territórios (Entrevista, 
22/08/2005). 
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Ambos, Gestora e Coordenador da Unidade de Negócios, também realizaram algumas 

ações diretas do processo de articulação, promovendo e participando dos encontros, dentro e fora 

da comunidade, reunindo as lideranças comunitárias e as instituições participantes, que fossem 

necessários para encaminhar ações, avaliar resultados e mesmo definir algumas estratégias 

coletivamente. 

No entanto, a atuação direta e freqüente na comunidade, bem como a articulação das 

pessoas envolvidas com o projeto, deram-se por meio da Consultora de Campo como 

fomentadora das lutas da comunidade por meio das suas lideranças: 

O meu papel é o de alimentar esse povo, de uma certa forma. Porque a gente 
precisa de diversos alimentos, e um alimento que eu levei para o grupo foi o de 
descobrir que eles são fortes, que têm capacidades, e que eles têm diversos 
alimentos dentro deles e que eles podem estar lutando, e que se eles querem eles 
conseguem (Entrevista, 03/09/2005). 

 
 Assim, a Consultora atuou na formação dos grupos de Comunicação, Interlocução, Arte 

em Retalhos e Marchetaria, bem como na moderação dos encontros, ajudando os participantes a 

se expressar, trocar as informações, dividir tarefas e a controlar o cumprimento das atribuições a 

eles repassadas. Durante os quatro primeiros meses, os encontros dos grupos de Comunicação e 

Interlocução tiveram freqüência semanal e, posteriormente, passaram a acontecer quinzenalmente 

até o fim do contrato da Consultora de Campo, em julho de 2005. 

 Ressalta-se, ainda, que a mencionada Consultora participava de todas as reuniões do 

Coletivo URBE para trocar informações com as demais instituições atuantes em Caranguejo 

Tabaiares e parceiras do SEBRAE no projeto URBE. 

b) A Prefeitura da Cidade do Recife – PCR/SDE, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico (SDE), desempenhou o papel principal de identificadora das demandas da 

comunidade nas reuniões do projeto (do Grupo Interlocutor e do Coletivo URBE), bem como o 

de articuladora dos vários órgãos internos da Prefeitura em reuniões mensais das Secretarias 



  

 

123 

 

Municipais, denominadas “reuniões URBE/SEBRAE”, para transmitir as informações colhidas 

sobre a comunidade. De acordo com o Protocolo de Intenções, as responsabilidades da PCR/SDE 

eram: 

a) Acompanhar as atividades previstas no Plano de Ação de Caranguejo 
Tabaiares. 
b) Colocar a disposição desta Comunidade e organizações os Programas e 
Instrumentos de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária. 
c) Apoiar na mobilização e articulação das organizações populares e dos 
beneficiários do projeto para participação das atividades previstas no Plano. 
d) Atuar como parte integrante da rede de parceiros através do Comitê Gestor do 
projeto. 
e) Articular as ações de sua responsabilidade com os Órgãos componentes da 
PCR que atuam no desenvolvimento de ações no território. 
f) Cumprir os prazos para execução das atividades propostas no Plano de Ação. 

 
Como visto, a PCR/SDE não assumiu o papel formal de financiadora de nenhuma das 

atividades, considerando que a importância das suas responsabilidades, de acordo com o seu 

representante, residiu no fluxo considerável de informações sobre a comunidade e as ações 

desenvolvidas pelas entidades participantes no projeto URBE, de modo a facilitar a atuação das 

demais Secretarias Municipais (Educação, Saúde etc) no atendimento das demandas locais. Isso 

porque, como explica o representante da SDE, 

[...] Caranguejo Tabaiares é uma comunidade que precisa de tudo. É só você ir 
lá, olhar para um lado e olhar para o outro, e ver que ela precisa de um 
atendimento geral pela Prefeitura e pelo poder público como um todo. A partir 
do momento em que a SDE está lá ouvindo as demandas, a SDE puxa o 
Saneamento para uma conversa, puxa a Educação para uma conversa [e outras 
secretarias]. Aquela Escola foi resposta a uma reivindicação da comunidade. A 
articulação que a gente faz é essa (Entrevista, 31/08/2005). 
 

 A PCR também atua na comunidade e atuou no projeto URBE por meio da Escola 

Municipal que inaugurou no início de 2005. Nesse sentido, apesar da ausência de ações da PCR 

reivindicadas pela comunidade, como será visto adiante, não se pode negligenciar o importante 

papel que a Escola Municipal vem desempenhando neste território e o papel assumido durante a 

implementação do projeto URBE. 
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c) A Escola Municipal Mércia de Albuquerque Ferreira – EMAF, fruto de luta e 

reivindicações da comunidade, cedeu espaço físico para a realização de todas as reuniões e as 

atividades dos grupos formados pelo SEBRAE e pelas demais instituições atuantes no projeto. 

Além disso, assumiu o papel de fazer a articulação com os pais dos alunos e de contribuir nas 

discussões do Grupo Interlocutor na figura da Diretora, em cujo depoimento afirma: 

[...] é como se a Escola estivesse integrada nesse projeto, claro que respeitando 
que a Escola é pública e que pertence a Prefeitura do Recife, pertence a uma 
rede. O que a gente pode fazer com o SEBRAE é tentar ampliar essa “cara” da 
Escola, sem romper com as diretrizes da rede. As próprias lideranças que 
participam também compreendem a Escola como esse espaço de integração com 
a comunidade. Tanto é que todos que utilizaram a Escola a convidaram para 
participar (Entrevista, 12/08/2005). 
 

 Percebe-se, então, que esta postura da Escola Municipal lhe permitiu integrar-se à 

comunidade de forma ainda mais ampla, além do cumprimento do seu papel de promoção da 

educação infantil e da alfabetização de adultos. Nessa nova “cara” da Escola é que reside, de 

acordo com a entrevistada, a principal importância do seu papel no projeto e no desenvolvimento 

da comunidade. 

d) A ETAPAS assumiu o papel de promover o apoio aos jovens que integram a comunidade, 

principalmente os Jovens Empreendedores. Além disso, como já atuava em Caranguejo 

Tabaiares, incumbiu-se também de sistematizar todas as informações sobre a mesma, produzindo 

material de apoio para as intervenções e informativos em linguagem popular. Assim, “no [nosso] 

caso era um pouco o que a gente vinha fazendo em Caranguejo Tabaiares, mas na perspectiva dos 

jovens [...]. E aí também aproveitar para sistematizar informações já existentes sobre a 

comunidade, e publicar alguns estudos” (Entrevista, 19/08/2005). 

 A principal importância atribuída ao papel da ETAPAS, de acordo com esta entidade, 

constituiu em ter formado a base para a implementação do projeto URBE e, conseqüentemente, 

para a atuação do SEBRAE. Isto porque as lideranças locais e a maioria dos participantes dos 



  

 

125 

 

grupos formados pelo projeto URBE são jovens que antes recebiam algum tipo de capacitação 

pela ETAPAS. De acordo com um dos representantes desta ONG: 

Como também já tinha um trabalho muito forte e uma identidade da ETAPAS 
com o público jovem, isso facilitou muito esse processo. Daí eu considero muito 
importante o trabalho da ETAPAS, porque a base do projeto URBE foi 
construída nesse trabalho com os jovens (Entrevista, 19/08/2005). 

 
e) O Centro Josué de Castro – CJC, embora não tenha um público bem definido como a 

ETAPAS na sua relação com os jovens, trabalhou sob a perspectiva de alternativas de geração de 

trabalho e renda (incluindo a questão da proteção ao meio ambiente) e, especificamente dentro do 

projeto, apoiou o SEBRAE nas ações desenvolvidas, a exemplo do levantamento de informações 

sobre os empreendimentos locais e do entorno, por meio de um diagnóstico da dinâmica 

econômica da área. 

 Além disso, o CJC também assumia o papel de apoiar as ações da ETAPAS, em alguns 

momentos, nas discussões do negócio dos Jovens Empreendedores (o artesanato) e na própria 

articulação das lideranças comunitárias com o poder público. De acordo com seu representante, o 

CJC, 

[...] tem uma importância grande no fortalecimento das lideranças nesse 
processo de diálogo com o poder público. Mas, por mais que a gente tenha uma 
relação boa, de diálogo, com o poder público atual, a gente abre para a 
comunidade porque ela é que tem que ir e disputar o seu lugar nas políticas 
(Entrevista, 26/08/2005). 
 

e) Outra ONG, Recanto Madre Alix, representada na pesquisa por uma Irmã de Caridade, atua 

na comunidade oferecendo vários cursos profissionalizantes como os de datilografia e os de 

tapeçaria. Hoje, apesar de ter percebido a diminuição do seu papel devido à entrada de outras 

ONG’s na comunidade, continua aberta para apoiar o trabalho das mesmas. No projeto URBE, o 

Recanto Madre Alix exerceu o papel fundamental de ceder o espaço físico e equipamentos e o de 
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ajudar na organização do Grupo de Arte em Retalhos e do Grupo de Marchetaria, bem como na 

capacitação do primeiro. 

Todas as entidades que atuam na comunidade consideram importantes os seus papéis não 

somente no desenvolvimento do projeto URBE, mas para o desenvolvimento da comunidade de 

uma maneira geral. Optaram por atuar em Caranguejo Tabaiares diante da situação de inúmeras 

necessidades de desenvolvimento social, econômico e político sentidas neste local. No entanto, a 

importância da atuação mais sistemática do SEBRAE, ao intervir por meio do projeto URBE, é 

vista como um fortalecedor das ações institucionais de cada uma delas, como demonstra o 

depoimento de um dos representantes das ONG’s, abaixo: 

E eu acho que o URBE deu uma animada muito grande, porque as ONG’s tem 
um trabalho mais esquemático, mais de processo, mas a marca do SEBRAE é 
muito forte. Quando Caranguejo Tabaiares viu que até o SEBRAE tinha dito que 
podia contar com ele, isso deu uma levantada na estima da comunidade 
(Entrevista, 26/08/2005). 
 

 Entretanto, a atuação do SEBRAE, leva à percepção de que, algumas vezes, por parte de 

algumas instituições, o seu papel é o de uma instituição financiadora de programas e projetos. O 

SEBRAE encara este fato como “uma dificuldade porque [nós] não queremos e nem podemos 

ficar só no papel de financiadores de projetos, nós temos grandes métodos, grandes 

conhecimentos que tem que ser disponibilizados para a sociedade” (Entrevista, 02/09/2005).  

 Há uma diferença entre a atuação das ONG’s e a do SEBRAE, que importa destacar, 

considerando que as primeiras possuem experiência de atuação voltada para o social e o político 

num processo de construção da cidadania no longo prazo. Esse desafio foi colocado na execução 

do projeto URBE numa tentativa de o SEBRAE ampliar seu papel na mobilização social por 

meio do trabalho da Consultoria de Campo na segunda fase do processo de implementação. Na 

opinião de um dos representantes do SEBRAE, 
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No Terceiro Setor, a missão das ONG’s é trabalhar o vácuo das políticas 
públicas, trabalhar lideranças políticas até chegar o ponto de capacitar lideranças 
políticas nessas comunidades. O SEBRAE não chega a esse nível de trabalhar 
lideranças políticas, ele trabalha lideranças empresariais na busca de solução. 
Então, essa percepção é muitas vezes o foco de discussão do papel da 
coordenação junto dessas entidades. Eu digo: não, nós não queremos ficar só no 
âmbito de contratação de serviços, contratação de ações. Nós queremos fazer 
isso sim, mas nós temos também que disponibilizar a nossa ação, junto com 
vocês na comunidade (Entrevista, 02/09/2005). 
 

 Como demonstram as diferenças observadas no âmbito de atuação entre o SEBRAE e as 

ONG’s, a baixa mobilização social indica que este papel deveria caber a estas últimas, o que pode 

ter contribuído para a reduzida participação de tais entidades, de forma efetiva, no Grupo 

Interlocutor, instrumento utilizado pelo SEBRAE na fase de mobilização social do processo de 

implementação do projeto URBE. 

Os papéis das lideranças comunitárias 

Basicamente as sete lideranças locais consideradas stakeholders definitivos, todas 

participantes ou do Grupo de Comunicação ou do Grupo de Interlocução ou dos Jovens 

Empreendedores, assumiram a responsabilidade de se constituir um elo entre a comunidade e os 

programas e os projetos implementados pelas entidades. Esse elo pôde ser constatado por meio da 

participação dessas lideranças nas diversas reuniões, oficinas e capacitações realizadas, dentro ou 

fora da comunidade, convocadas pelas entidades atuantes. Para uma das principais lideranças da 

comunidade, “[...] a [minha] preocupação de estar lá fora assistindo reuniões, qualquer uma, pode 

ser da URB, do SEBRAE, da Prefeitura ou de qualquer ONG, é de passar para a minha 

comunidade o que realmente eu assisti lá” (Entrevista, 02/08/2005), salientando que, 

Se a gente está na frente de uma programação dessa a gente tem que passar para 
o povo. Você sai, vai para a reunião e não fala nada para a gente? Não, a gente 
tem a obrigação. A gente só está ali porque eles colocaram, a gente tem uma 
eleição aqui na comunidade, então a gente tem obrigação com o povo 
(Entrevista, 02/08/2005). 
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O papel da maioria destas lideranças não é formal, com exceção daquelas que representam 

alguma organização comunitária, mas é definido a partir do momento em que as reivindicações 

surgem e os moradores buscam apoio e ações destas pessoas, que recebem incumbência legítima 

para “estar buscando e reivindicando os benefícios para a comunidade” (Entrevista, 03/08/2005), 

e com isso “trazer alguma coisa para a comunidade que é carente” (Entrevista, 03/08/2005). Isso 

inclui a atuação que vai desde a reivindicação de direitos na Prefeitura até a busca de parcerias 

com ONG’s, o SEBRAE e Universidades para a realização de cursos profissionalizantes e 

capacitações para os moradores. 

Os dois participantes do grupo de Comunicação se reconhecem como “comunicadores”. 

São responsáveis por elaborar o jornal comunitário e manter a comunidade informada sobre o que 

está acontecendo no território. É basicamente “saber o que está se passando na comunidade, 

passar a limpo e fazer o jornal” (Entrevista, 16/08/2005). Assim, informações sobre eventos, 

inscrições para cursos oferecidos por entidades externas, eleições da COMUL, além de uma série 

de informações sobre resultados de negociações com o poder público municipal são 

bimensalmente distribuídas dentro da comunidade. Na pesquisa observou-se que esses líderes 

conversavam com pessoas da comunidade, tiravam fotografias, redigiam as notícias e, em 

reuniões periódicas, recebiam orientações da Consultora de Campo do SEBRAE, como ocorreu 

no lançamento das duas primeiras edições do jornal. 

Ressalta-se, ainda, a opinião de uma das lideranças do Grupo Interlocutor que considera 

ser o seu papel o de multiplicador e de aprendiz. Além do que foi dito até este momento, esta 

liderança se percebeu contribuindo e repassando para as pessoas o que estava aprendendo com o 

próprio papel de líder. Por ser jovem e interessada em discussões políticas que, de alguma forma, 

dizem respeito à comunidade, essa liderança considerou estar passando por um importante 

processo de aprendizagem que poderia trazer benefícios para si e para todos a sua volta. 
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Em relação à importância que tais lideranças atribuíram ao seu papel, viu-se que todas 

valorizaram a necessidade de buscar incessantemente algo de bom para a comunidade, 

considerando que “tudo o se faz pela comunidade é importante” (Entrevista, 03/08/2005). No 

entanto, elas admitiram que, algumas vezes, não recebiam um feedback positivo direto dos 

moradores, que reclamavam os resultados (ou a falta deles) alcançados nestas buscas, como 

assinalou um dos líderes em seu depoimento: 

[...] às vezes eles cobram: “vocês vivem lá nessas reuniões e nunca resolvem 
nada”. Então a gente está perdendo tempo porque quem resolve isso é o poder 
público, não somos nós. [...] O povo quer ver saneamento básico aqui na nossa 
comunidade e, então, eles ficam desacreditados. Eu entendo porque não é fácil 
não (Entrevista, 02/08/2005) [sem grifo no original]. 

 
Tratava-se de um papel considerado “espinhoso”, como classificou uma das lideranças 

entrevistadas, porque a principal reivindicação da comunidade – o saneamento básico – era e é de 

responsabilidade do poder público, sendo uma negociação que há anos se desenrola, cuja demora 

tem gerado descrença da comunidade de que a participação das lideranças locais e da própria 

comunidade nesse processo resolverá o problema. No entanto, o fato de estar na luta e persistir 

demonstra que não é fácil desempenhar este papel, como apontado pelas lideranças entrevistadas. 

Percebeu-se que, as responsabilidades assumidas por meio do desempenho dos papéis 

informais, porém explícitos, contribuiu para suportar duas funções básicas: a administração de 

recursos e a comunicação. Em relação à primeira, esta foi facilitada porque cada instituição, ao 

definir suas ações dentro do seu âmbito de atuação, pôde contar com recurso do SEBRAE para a 

implementação de algumas delas. No que diz respeito à segunda função – comunicação – as 

lideranças, ao assumirem o papel de elo entre as instituições e a comunidade, facilitou a difusão 

de informes tais como os relacionados aos convites para as reuniões, eventos e oficinas. 
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 Delineado esse painel dos papéis dos atores sociais, cabe agora estabelecer uma 

associação entre tais atores no processo de interação ocorrido no decorrer do processo de 

implementação do projeto URBE. 

 

 

4.2.1.2  Relações sociais entre os atores relevantes 

As relações sociais e a forma como os atores interagem e se organizaram indicam muito 

acerca do capital social construído. Entende-se que a análise de tais relações pode ser capaz de 

revelar padrões específicos de cooperação, envolvendo ou não bens materiais, que facilitam a 

Ação Coletiva Mutuamente Benéfica (UPHOFF, 2000). 

Aqui, não se pretendeu fazer uma análise exaustiva da rede de relações entre os 13 

stakeholders selecionados, cujo desenho foi feito com base na sua atuação para que dele 

emergissem indicações de fontes e manifestações de capital social. Assim, as relações 

predominantes foram: a) as de amizade, compostas por ligações fortes e fracas; b) as de 

proximidade, ou seja, entre os atores que se encontravam com mais freqüência; e c) as de 

divergências, nas quais se procurou identificar o motivo de estarem ocorrendo. Outra questão que 

se levantou para a elaboração desta rede deve-se à importância adquirida por determinados 

stakeholders durante o projeto, como se observará mais adiante. 

A discussão ora realizada emergiu, principalmente, por meio de um conjunto de questões 

específicas levantadas no roteiro de entrevistas. Concomitantemente, a observação durante as 

reuniões também foi de fundamental importância para a confirmação dos dados resultantes das 

entrevistas, contribuindo para conhecer melhor os atores atuantes no projeto URBE. 
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 A Figura 2 (4) procura mostrar como os atores estabeleceram a dinâmica de 

relacionamentos. Nela, buscou-se representar por meio de linhas pontilhadas as relações de 

amizade, que são as predominantes. Tais relações foram identificadas quando o ator entrevistado 

mencionava aqueles com os quais mantinha mais contatos. Entretanto, procurou-se destacar as 

relações mais fortes de amizade e as de confiança com linhas cheias, por meio da ênfase que lhes 

foi dada pelos atores. Já as linhas tracejadas identificam relações de divergências, seja por 

motivos ideológicos, pessoais ou metodológicos. A importância que cada ator assumiu na 

implementação do projeto URBE foi representada na Figura 2 (4) pelo tamanho do círculo e pela 

intensidade da cor aplicada ao desenho. Assim, quanto maior for a importância do ator, maior é o 

círculo e a intensidade da sua cor. A atribuição da importância aos atores baseou-se no número de 

vezes em que o mesmo foi indicado como o mais (ou um dos mais) importante para a 

implementação do projeto URBE, no total de entrevistas e das observações realizadas. 
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Figura 2 (4): Rede de relacionamentos dos atores relevantes para o projeto URBE 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
 

RMA 

 
LÍDER 
8 

PCR/ 
SDE 

LÍDER 
4 

 
Consultora 
de Campo 
SEBRAE/PE 

 
LÍDER 
6 

LÍDER 
17 

 
EMAF 

 
 

LÍDER 
9 

 
LÍDER 
7 

 
 

LÍDER 
10 

 
 

SEBRAE 
PE 

 
CJC 

 
ETAPAS 

Relação fortes de amizade 

Relação de amizade 

Relação de divergência 

LEGENDAS: 

 

 

 

 

 

Importância do ator Relações sociais 

Muito baixa 

Muito Alta 

Alta Baixa 

Média 

Siglas 

CJC – Centro Josué de Castro 

PCR/SDE – Prefeitura da 
Cidade do Recife 

EMAF – Escola Municipal 
Mércia de Albuquerque Ferreira 

RMA – Recanto Madre Alix 



  

 

133 

 

 Durante as investigações, identificou-se a existência de muitos laços de amizade. Na sua 

maioria, eles já existiam devido ao fato de as ONG’s já atuarem na comunidade e as lideranças 

trabalharem juntas. Na Figura 2 (4), pode-se perceber que quase todos os atores estão interligados 

(seja por linhas cheias ou pontilhadas) e, mesmo os que não identificaram ter amizade com um ou 

outro nas entrevistas, sugeriram que pelo menos se conheciam, indicando não haver relações de 

indiferença entre eles. 

 No entanto, interessa destacar as relações de amizade e confiança mais fortes, 

(representadas pelas linhas cheias) construídas no desenvolvimento do projeto URBE como é o 

caso da relação entre a Consultora de Campo e as lideranças 4, 6 e 10, o RMA e a EMAF. Outras 

relações dessa natureza foram as do SEBRAE com a ETAPAS e a PCR/SDE e a relação entre a 

ETAPAS e o CJC. As demais, eram originárias de relações pré-existentes ao projeto URBE, a 

exemplo das relações entre os atores 9 e 10, da ETAPAS com os líderes 9 e 4, por este último ser 

representante dos Jovens Empreendedores, e dele com o ator 8. 

 Uma análise superficial poderia sugerir que, o fato de haverem mais ligações fracas do 

que fortes na rede de relacionamentos que se formou entre os stakeholders do projeto URBE não 

contribui para a construção do capital social entre tais atores. Entretanto, como visto, a “força dos 

laços fracos” reside no potencial de aumentar o fluxo e a abrangência de informações entre os 

atores da rede (GRANOVETTER, 1985; LAZZARINI, CHADDAD e NEVES, 2000). Neste 

estudo, o Grupo de Interlocução e as reuniões do Coletivo URBE tiveram o objetivo fundamental 

de trocar informações entre seus participantes, servindo de fonte para o estabelecimento desse 

tipo de laço e confirmando o apontado pela literatura. 

Entretanto, a construção de laços mais fortes, sob a perspectiva do capital social, é 

importante na medida em que eles viabilizam ações que exigem confiança mútua e reciprocidade. 
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Apesar de não serem a maioria, a atuação no projeto URBE possibilitou o surgimento de 

importantes relações dessa natureza, como mostra a figura 2 (4). 

Percebe-se que a Consultora de Campo do SEBRAE adquiriu fundamental importância na 

implementação do projeto URBE, sobressaindo-se, como aponta a Figura 2 (4), mais do que 

outros atores envolvidos, como é o caso do próprio SEBRAE. Por isso, considerou-se 

interessante destacá-la dos demais integrantes desta instituição. A ela foi atribuída pela maioria 

das lideranças a “força” especial que conduziu o desenvolvimento do projeto URBE. Dois outros 

atores que adquiriram notável importância foram as lideranças locais 9 e 10, também 

consideradas as mais atuantes. 

No entanto, notou-se durante um certo momento do projeto, algumas situações de 

divergência entre os stakeholders componentes da rede desenhada. Como identificado nas 

entrevistas, foram localizadas divergências na relação entre duas ONG’s e a Consultora do 

SEBRAE, por discordarem da forma escolhida para o fortalecimento das lideranças locais. 

Assim, para uma delas, o problema era “uma questão metodológica [...]. Eu não concordo com 

algumas práticas, metodologias com os jovens, com as lideranças. Eu acho que algumas coisas 

vão ao contrário a algumas coisas que a gente está fazendo” (Entrevista, 17/08/2005). 

Esta situação foi, de acordo com a opinião destas entidades, um dos motivos que, em 

determinados momentos, provocou a ausência de tais atores nas reuniões do Grupo Interlocutor: 

“eu acho que a maior dificuldade foi essa relação com o Grupo Interlocutor. O desafio eu acho 

que é pautar o projeto URBE na dinâmica existente na comunidade. Eu acho que assim ele se 

fortaleceria mais” (Entrevista, 19/08/2005). Sendo assim, conforme a opinião de um dos 

representantes destas ONG’s, 

[...] a relação com a Consultora de Campo foi um desafio. Foi porque pela forma 
como ela trabalhava a comunidade, e às vezes ela se colocava na relação com a 
ONG como alguém que estava checando o que a gente estava fazendo [...] Então 
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para mim o desafio foi conviver com determinadas posturas dela, e ela era a 
pessoa do SEBRAE na área.[...] Tanto é que do grupo interlocutor foi um lugar 
que não me estimulou a participar (Entrevista, 26/08/2005). 

 
Tais observações permitem levantar um problema de empatia ocorrido entre um 

stakeholder ligado ao SEBRAE como impacto na cooperação com as ONG’s, pois na opinião de 

uma delas, “se tivesse tido uma empatia melhor, teria tido mais sintonia na concepção de como 

atuar - metodológica, ideológica - a gente teria mais facilidade de estabelecer os Coletivos” 

(Entrevista, 26/08/2005). 

Sendo assim, identificou-se um cenário contraditório: as lideranças eram estimuladas à 

participar do Grupo Interlocutor por meio da Consultoria do SEBRAE. Porém, as ONG’s não se 

sentiam predispostas a participar deste grupo por causa da metodologia empregada pela 

consultoria. Além disso, é inescapável dissociar a ocorrência de uma certa “disputa” pela atenção 

destas lideranças. Entretanto, persistiu o senso de missão em torno dos objetivos compartilhados 

entre os stakeholders como a preocupação com o bem-estar da comunidade, de modo que as 

divergências não levaram ao rompimento das relações de parceria, mantendo-se a autonomia de 

cada membro preservada. Isso demonstra, de acordo com Frey (2003), que a rede de 

relacionamentos cumpriu uma das suas funções básicas: a manutenção da autonomia de cada 

membro. 

Por fim, ainda pôde ser identificada mais uma relação conflituosa, entre os líderes 7 e 10, 

ambos lideranças locais participantes do grupo de Comunicação e do grupo Interlocutor, 

respectivamente. No entanto, observou-se ser essa relação unilateral, partindo da não 

concordância do ator 7 em relação à opinião do ator 10 acerca da segunda edição do jornal 

comunitário. Esta divergência ocorreu no final das investigações e pareceu ser algo passageiro e 

superficial. 
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Diante desse quadro, cabe assinalar que a rede de relações configurou-se como espaço 

para troca de informações e afirmação da identidade dos stakeholders focalizados. Pode-se dizer, 

ainda, que foram construídos relacionamentos com potencial de serem duradouros, embora 

sempre sujeitos à divergências e conflitos, bem como múltiplas coalizões e parcerias, fontes de 

ação coletiva. 

 

 

4.2.1.3  Regras e procedimentos 

 A existência de regras e procedimentos estabelecidos entre os indivíduos, assim como de 

papéis e padrões de relacionamentos, na concepção de Uphoff (2000), facilita a ação coletiva, 

justamente porque aumentam a previsibilidade do comportamento do outro. 

Neste sentido, a análise deste caso aponta que, dentre os participantes do projeto URBE, 

percebeu-se poucas regras e procedimentos formais. Quando questionados, a maioria dos 

entrevistados hesitou e procurou lembrar-se de algo que pudesse ser considerado uma regra ou 

um procedimento, demonstrando a baixa formalização dos mesmos. 

Em contrapartida, havia mais regras e procedimentos informais como as regras de 

convivência, as quais foram as mais lembradas. Tais regras e procedimentos foram observados, 

principalmente, em dois momentos relacionados com processos decisórios, ou seja: nas reuniões 

do Coletivo URBE e nas dos grupos de Comunicação e Interlocução, momentos em que se 

reuniam as entidades e as lideranças, respectivamente, com o SEBRAE.  

a) Coletivos URBE 

No que diz respeito às reuniões do Coletivo URBE, certas regras e procedimentos 

puderam ser percebidos no respeito para com o trabalho do outro e na comunicação dos 
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acontecimentos e dos resultados dos trabalhos na comunidade. Em relação ao primeiro, as ONG’s 

e o SEBRAE, como visto, apresentaram formas de pensar e de trabalhar diferentes, com 

metodologias de intervenção distintas. O respeito a essas diferenças, lembrado nas entrevistas, 

remete ao fato de que as regras e procedimentos de cada uma das entidades estavam sendo 

considerados por serem entes autônomos e ciosos de seus espaços, mesmo quando atuando em 

conjunto. 

 Por isso mesmo, a troca de informação foi vista não apenas como objetivo das reuniões do 

Coletivo URBE, mas como fruto de um “acordo” entre os representantes das instituições 

participantes. Isso porque o andamento e resultado dos trabalhos interessavam não somente ao 

SEBRAE e ao URBE, mas a todas as entidades, visto que permitiria potencializar e aproveitar as 

ações umas das outras em prol das suas próprias intervenções. 

 Entretanto, admitiu-se ter havido “falhas” nesse processo de trocar informações, ou seja, 

momentos em que entidades não cumpriram o “acordo”, mas nada que pudesse provocar a 

ruptura da parceria. Foi relatado pelo SEBRAE que, 

[...] em determinados momentos tiveram instituições que fizeram determinadas 
ações, tomaram iniciativas que a gente ficou à revelia, soube depois, mas sempre 
conversando, se entendendo, a gente contornou. [...] houve erros, houve falhas 
na comunicação, no cumprimento integral das regras. Mas nada que tivesse 
provocado um distanciamento ou que destruísse a parceria (Entrevista, 
02/09/2005). 
 

 O comparecimento às reuniões do Coletivo URBE constituía em si mesmo uma regra 

entre as entidades participantes. A presença e a participação de cada uma das instituições eram 

requeridas por todas, pois elas pareciam interessadas nas informações a serem ali transmitidas. 

Até porque, as faltas não eram vistas com “bons olhos”, digamos assim. Nesse quesito, a 

representação da PCR/SDE foi muito solicitada, visto que era o principal momento para se obter 

informações, posições e pareceres do poder público municipal acerca de situações que dependiam 



  

 

138 

 

dele. Levantou-se, em relação a esse ponto, a importância do papel do SEBRAE em trazer a PCR 

por meio dessa Secretaria para as reuniões devido, principalmente, à existência do Protocolo de 

Intenções firmado entre estas duas entidades. Porém, embora tenha participado mais 

assiduamente no primeiro ano de implementação do projeto, como lembrou um dos entrevistados, 

no segundo ano teve sua presença bastante enfraquecida. De acordo com o representante da SDE, 

tais ausências se deram devido às mudanças de representantes deste órgão no acompanhamento 

do projeto URBE. 

 Foram observadas, ainda, algumas regras relacionadas ao tempo de fala de cada 

representante das instituições durante as reuniões, agendamento de horários e datas das próximas 

reuniões, que eram sempre estabelecidos no encontro anterior, incluindo o revezamento do local 

do encontro proposto pelos participantes. Pelo visto, os Coletivos URBE tinham um 

procedimento – ou um ritual facilitador da sua dinâmica – para se realizar, decorrente de sua 

própria prática e construção pelos participantes. 

 Realmente, contando com a mediação da Coordenadora do Projeto nas reuniões, 

primeiramente, todos os participantes se apresentavam, desde que, no encontro, estivesse presente 

alguma instituição convidada, o que dependia do interesse e do assunto tratado naquele momento. 

A Coordenadora informava sobre resultados de negociações relativas ao projeto realizadas entre 

o SEBRAE e outras organizações. Em seguida, eram passadas as informações sobre a intervenção 

na comunidade de cada uma das entidades. Percebeu-se que todos os participantes recorriam a 

registros e à anotações para que nada relevante deixasse de ser transmitido, facilitando o 

cumprimento dessa regra que, conseqüentemente, organizaram e dinamizaram os encontros. Com 

isso, novos fatos eram trazidos, resultados de buscas de informações e de iniciativas realizadas 

eram comunicados, sempre colocados em discussão. 
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b) Grupo Interlocutor e Grupo de Comunicação 

 Entre os membros dos grupos formados na comunidade – o Interlocutor e o de 

Comunicação – foi feito um acordo informal de convivência importante, discutido e estabelecido 

pelos seus participantes para o bom desenrolar das reuniões, ou seja: a) o cumprimento do 

horário; b) a presença participativa em todas as reuniões; c) o respeito ao próximo; d) a união; e) 

o compromisso com responsabilidade; e f) a delegação de tarefas. 

 De fato, o cumprimento de horário foi a regra mais citada dentre as lideranças, embora 

tenha sido uma das mais burladas pelos participantes. O respeito ao próximo, a união e o 

compromisso com responsabilidade também foram lembrados nas entrevistas. Não obstante ter 

sido observada a ocorrência de conflitos entre alguns participantes, acredita-se que os mesmos 

não foram suficientes para comprometer valores como união ou compromisso com 

responsabilidade. 

 A delegação de tarefas, na organização de oficinas e eventos, foi algo que, de acordo com 

a Consultora de Campo, funcionou bem, inclusive com a exposição das atividades a serem 

desenvolvidas pelas comissões num quadro: “havia um quadro grande na sala onde havia um 

planejamento do revezamento para que todos passassem por todas as comissões – divulgação, 

planejamento e a de animação” (Entrevista, 03/09/2005). 

 A regra deste acordo de convivência que teve seu cumprimento mais comprometido foi a 

presença participativa em todas as reuniões. Isto se deu em função de o Grupo Interlocutor ter 

assumido um caráter de significativo revezamento da presença dos participantes, resultando num 

pequeno número de pessoas que as freqüentava de forma assídua. Estas últimas, na opinião de 

algumas lideranças, eram aquelas que “acreditavam no encontro” (Entrevista, 03/08/2005). 

 Embora Uphoff (2000) não considere a necessidade de formalização dos papéis, regras e 

procedimentos, para que estes elementos constitutivos do capital social sejam efetivamente 
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construídos, é necessário, de acordo com o autor, que eles suportem quatro funções básicas da 

ação coletiva: a) tomada de decisão, por meio do planejamento e da avaliação do grupo; b) 

mobilização e a administração dos recursos; c) comunicação e coordenação; e d) resolução de 

conflitos. Diante disso, pode-se inferir que as regras informais estabelecidas facilitaram a tomada 

de decisão coletiva e a coordenação dos esforços. Serviram também para apoiar o fluxo de 

comunicação. No que diz respeito à resolução dos conflitos, percebeu-se que as regras 

identificadas não foram suficientes para eliminar as divergências existentes, talvez por não terem 

sido tratadas de maneira explícita nas reuniões e entre todos os atores. 

 

 

4.2.1.4  Precedentes 

 Os precedentes ou antecedentes são também elementos importantes para facilitar a ação 

coletiva e agregam experiências anteriormente vividas pelos membros de um grupo. Entende-se, 

com base em Uphoff (2000) que, uma vez que alguém participou de um trabalho coletivo e 

percebeu resultados positivos, tenderá a participar outras vezes fazendo ações que também 

beneficiem outras pessoas. 

 Como era esperado, identificou-se que as ONG’s e o SEBRAE tinham o hábito de 

desenvolver seus programas e projetos em parceria com outras instituições. Até hoje, o SEBRAE 

incentiva o estabelecimento dessas relações, pois proporcionaram à continuidade e o progresso 

das ações conjuntas, a exemplo do que acontece no interior do Estado de Pernambuco. 

 Da mesma forma, as ONG’s também sempre estabelecem parcerias no desenvolvimento 

dos seus programas com a perspectiva de dividir esforços e riscos, fortalecer ações e otimizar 

recursos humanos e financeiros. Esse tipo de trabalho “é uma coisa que já é dada como certa, 



  

 

141 

 

onde a gente puder trabalhar no coletivo para nós é mais importante” (Entrevista, 19/03/2005). 

Além disso, “a experiência é enriquecedora e ela se consolida” (Entrevista, 12/03/2005). 

 Dentre os líderes comunitários entrevistados, percebeu-se tais precedentes no próprio 

trabalho dos Jovens Empreendedores e na participação em trabalhos coletivos como os mutirões. 

Em relação aos Jovens Empreendedores, cabe observar que uma peça a ser produzida é feita por 

vários artesãos em conjunto, ou seja: selecionar o material (material reciclável, madeira), cortar a 

madeira, cortar os azulejos, desenhar a arte, montar os mosaicos, pintar etc. Sendo assim, 

“quando tinha uma encomenda, juntava todo mundo para terminar” (Entrevista, 03/08/2005). 

Além disso, a própria reforma, limpeza e pintura da casa, sede dos Jovens Empreendedores, foi 

resultado de uma ação coletiva que reuniu alguns membros considerados hoje lideranças 

comunitárias e participantes do projeto URBE. 

No caso dos mutirões, os relatos remetem à construção de casas para moradores da 

comunidade, inclusive a sede da União dos Moradores; à retirada de garrafas “pet” do rio 

Capibaribe ajudando na despoluição do mesmo; e a trabalhos no campo na limpeza de roças 

como a prática chamada de adjunto, no interior. Todos demonstraram ter sido válida a 

experiência, reconhecendo os benefícios trazidos pela Ação Coletiva Mutuamente Benéfica. Um 

exemplo vem a ser este depoimento de uma das lideranças entrevistadas: 

[...] a partir do momento que a gente não tem dinheiro para pagar e as pessoas se 
oferecem para ajudar, eu acho que une até mais os moradores, porque eles estão 
vendo a dificuldade que você tem, tá vendo que você é importante e capaz de 
ajudar. Então, um carregava os tijolos, um cortava a madeira e várias casas 
foram feitas assim (Entrevista, 02/08/2005). 
 

Nesse sentido, pode-se inferir que as experiências anteriores, indicativas de indivíduos 

que atuam cooperativamente, explica, em grande parte, porque estas lideranças persistiram 

participando do projeto e servindo de elo não só entre o SEBRAE e a comunidade, mas também 
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entre esta e outras entidades. A percepção dos benefícios comuns trazidos por estas experiências, 

é fundamental para suportar futuras Ações Coletivas Mutuamente Benéficas (UPHOFF, 2000). 

As próximas seções procuram focalizar o capital social cognitivo identificado dentre os 

atores relevantes durante a implementação do projeto URBE. 

 

 

4.2.2  Formas cognitivas de capital social 

 Procurou-se questionar, sob esta perspectiva, se os participantes do projeto URBE agiam e 

pensavam em função do outro e como isso se traduzia em ações e atitudes voltadas para outras 

pessoas ou instituições, considerando os benefícios que poderiam ser alcançados. Assim, 

percebeu-se que todos demonstraram preocupação em ser solidários, de modo que se pôde 

identificar algumas ações coletivas e de cooperação. 

 Como resultado, na seção 4.2.2.1, identificou-se atitudes de reciprocidade, principalmente 

entre as entidades, e de solidariedade, principalmente das lideranças em relação ao bem-comum 

da comunidade. Em seguida, na seção 4.2.2.2, destacou-se algumas ações cooperativas. 

Entretanto, notou-se também, como exposto na seção 4.2.2.3, algumas atitudes de auto-interesse 

que, embora não contradigam a existência de capital social, dificultam a sua construção. 

 

 

4.2.2.1  Orientação em função dos outros: confiança, reciprocidade e 

solidariedade 

 É interessante apontar que, dentre as ONG’s estudadas, viu-se que elas procuravam, 

dentro e fora do projeto URBE, desenvolver ações conjuntas mesmo que estas constassem do 
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planejamento somente de uma delas. A razão disso decorria de a entidade beneficiada saber que 

podia contar com a outra quando da realização de suas próprias ações planejadas, como 

mencionou o representante de uma delas: 

Por exemplo, agora nós estamos fazendo as oficinas que estão previstas no plano 
de trabalho do CJC sem estar previsto no nosso. Como eles também vão se 
incorporar numa ação que não estava previsto no deles. E isso é também uma 
via de mão-dupla. Do mesmo jeito que eu dou eu recebo, porque estamos 
fazendo juntos (Entrevista, 22/08/2005) [sem grifos no original]. 
 

 Sendo assim, evidenciou-se reciprocidade nessa relação considerando a confiança de que 

o outro também agirá em seu benefício. Tanto é que, em outras entrevistas, percebeu-se que o 

ator não conseguia lembrar de ações do outro que não o tivesse beneficiado também, mesmo que 

de forma mais indireta. 

 No que se refere às lideranças comunitárias entrevistadas, o elemento mais destacado foi a 

solidariedade e o trabalho voluntário para beneficiar os amigos e moradores da comunidade. 

Alguns consideraram não estar ganhando nada, pelo menos nada de material, mas que se sentiam 

felizes em poder ajudar porque era importante para a comunidade. Notou-se ainda um sentimento 

de preocupação para com o bem-estar dos moradores, pois “vários jovens que eu conheci aqui 

mexiam com droga, foram assassinados, então eu me preocupo muito com os jovens da minha 

comunidade [...]” (Entrevista, 02/08/2005). 

 Alguns líderes citaram ainda situações em que “abriram mão” de alguma coisa que 

conseguiram para dar a outro morador mais interessado ou necessitado. Dentro do projeto URBE, 

alegou um deles: “a gente tem vários jovens e se aparecer alguma atividade que eu sei que eu não 

atuo nela, eu passo para outra pessoa” (Entrevista, 03/08/2005). Alguns depoimentos indicaram 

diretamente à importância de ser solidário, principalmente para com os mais necessitados. 

Dessa forma, as lutas por melhores condições de vida na comunidade, pelo funcionamento 

adequado do posto de saúde, pelo calçamento de algumas ruas, por idosos, mulheres e crianças 
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puderam ser vistas como ações válidas e que deveriam continuar, mesmo que, muitas vezes, parte 

da comunidade não reconhecesse ou até criticasse, principalmente quando os resultados 

esperados não eram alcançados. Um depoimento de uma das lideranças expressou bem essa 

visão: 

Às vezes as coisas não acontecem. Então nós temos uma crítica muito grande lá 
dentro [da comunidade] como liderança. Ah, agora a urbanização vai sair, a 
escola vai sair e nada acontece! Tem coisas que não dependem da gente 
(Entrevista, 03/08/2005). 
 

 Percebeu-se que, apesar de que algumas vezes, a comunidade tenha demonstrado “culpar” 

as lideranças locais pela falta de infra-estrutura básica que ela há muito reivindica, ela reconhecia 

a necessidade de continuar sendo representada pelos líderes que ela mesma elegera, talvez por 

saber que a água encanada, a energia elétrica e outras conquistas foram frutos da luta de 

lideranças que tiveram preocupações e foram solidários com a comunidade. Isto também pôde ser 

verificado quando, um mês antes da data das eleições dos representantes da COMUL, alguns 

moradores já davam indícios de que já tinham seu candidato escolhido – uma das lideranças 

participantes do projeto URBE – mesmo ele ainda não tendo manifestado interesse ou não em se 

candidatar, como se apreende do seguinte depoimento: 

Agora estamos perto das eleições da COMUL, e várias pessoas já estão me 
perguntando qual é a minha chapa, sendo que eu nem me candidatei. Então eu já 
sei que elas estariam me apoiando (Entrevista, 03/08/2005). 
 

 Sem ser ainda candidato, o entrevistado já sabia que teria que “doar dois anos da [sua] 

vida para a comunidade” (Entrevista, 03/08/2005), considerando que era uma decisão que ele 

estava pretendendo tomar, o que veio a acontecer posteriormente. A eleição da COMUL ocorreu 

em agosto de 2005. 
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Ressalta-se, por fim, que a persistência superou as dificuldades enfrentadas pelas 

lideranças locais entrevistadas em assumir compromissos em prol de todos os moradores, como é 

possível extrair da opinião de uma das lideranças comunitárias entrevistadas: 

Apesar de tudo o que aconteceu comigo na comunidade [decepções familiares] 
eu nunca me revoltei com a comunidade e continuo o meu trabalho e vou 
continuar até quando Deus quiser. [...]. Eu não faço as coisas para ganhar 
dinheiro, eu faço por amor, porque eu gosto. Agora, eu gostaria que quando a 
gente chamasse para uma reunião eles participassem, porque a gente chega e vê 
15 pessoas isso desestimula (Entrevista, 02/08/2005). 
 

 O entendimento foi de que havia certa atitude de benevolência em relação à comunidade a 

qual elas pertenciam, sendo que a baixa participação dos moradores da comunidade nas ações 

voltadas para o bem-comum, evidentemente incomodava as lideranças, conquanto não tenha se 

configurado num motivo forte o suficiente para desistirem do trabalho. O grupo de líderes 

focalizado demonstrava estar confiante em relação aos resultados que podiam alcançar juntos 

para beneficiar a comunidade como um todo: “eu mesmo estou confiante nesse grupo, muito 

mesmo. A gente está junto e continua junto, participando” (Entrevista, 02/08/2005). 

 Desta maneira, percebeu-se a existência de normas de ajudar aos outros e de incorrer os 

mesmos custos e benefícios de um grupo maior entre as lideranças participantes do projeto 

URBE, como identifica Uphoff (2000) dentro da categoria cognitiva de capital social. 

 

 

4.2.2.2  Orientação para a ação: cooperação 

 Na pesquisa identificou-se ainda algumas ações de cooperação e gestos de generosidade 

dentre os participantes do projeto em várias ocasiões, durante as reuniões, eventos e oficinas. 

Inclusive, como já mencionado, alguns resultados de ações coletivas, a exemplo da aquisição da 

sede do grupo Jovens Empreendedores, hoje considerada marco referencial dos trabalhos do 
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SEBRAE e da ETAPAS na comunidade, contaram com o trabalho coletivo dos jovens para sua 

reforma, limpeza e pintura. Há ainda perspectivas de se dar continuidade ao trabalho numa 

tentativa de ampliar a sede do grupo. 

 A Mostra de Oportunidades de Caranguejo Tabaiares foi um evento ocorrido dentro do 

projeto URBE tendo sido referido em duas entrevistas como um importante trabalho de ação 

coletiva, planejado e organizado pelas lideranças comunitárias e pelas instituições participantes. 

De acordo com um dos representantes do SEBRAE, 

Foi um evento de grande importância para a comunidade, e esse evento ele foi 
pensado e programado com todas as organizações que atuam em Caranguejo 
Tabaiares e com a comunidade [...]. Esse foi um grande evento do URBE e foi 
um evento que fidelizou a comunidade ao URBE, de ver que a gente junto a 
gente pode fazer (Entrevista, 22/08/2005). 

 
 Diante disso, pode-se inferir que as divergências identificadas entre alguns participantes 

do projeto, como visto, não impediram a ação coletiva, embora, provavelmente, tenham 

dificultado o processo de organização e coordenação das mesmas. 

 Conforme o que foi levantado até aqui, de maneira geral, as entidades e as lideranças 

comunitárias parecem ter se engajado no projeto URBE por verem nele mais uma possibilidade 

de: a) trazer benefícios e melhoria da qualidade de vida para a comunidade; b) fortalecer o 

vínculo com a organização social; c) discutir problemas e propor tentativas de solução e; (d) 

fortalecer o espírito de grupo. 

No entanto, apesar do que foi alcançado, notou-se nas entrevistas, permanecer certa crítica 

em relação à atitudes de alguns participantes do projeto URBE, o que pode ter comprometido a 

formação do capital social entre eles de forma mais consistente e continuada. As críticas 

remetem, principalmente, à percepção de atitudes auto-interessadas por parte de algumas 

instituições e de uma das lideranças comunitárias entrevistadas. 
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4.2.2.3  Orientação para a ação: atitudes de auto-interesse 

 No tocante aos motivos que levaram as instituições a participarem do projeto URBE, estes 

variavam desde a crença nos bons resultados que o projeto URBE era capaz de alcançar por meio 

do trabalho coletivo que propunha, até a obtenção de mero status por estarem atuando numa 

comunidade que hoje chama a atenção de instituições estrangeiras. Adicionalmente, aponta-se o 

fato de se tornarem parceiras do SEBRAE, o qual é reconhecido na sociedade e possui uma 

“marca forte” no mercado. Pesa também o fato deste atuar como financiador de algumas ações 

das entidades que pudessem ser canalizadas para o projeto URBE. 

 Dessa maneira, as entidades não teriam que implementar ações novas e diferentes do que 

elas já desenvolviam na comunidade, ao mesmo tempo em que poderiam se beneficiar por 

estarem trabalhando com o SEBRAE e quem sabe até vir a contar com algum recurso financeiro 

dele. Conforme opina um representante de uma das ONG’s, 

[...] eu não percebo mudanças drásticas, eu percebo o fortalecimento de uma 
lógica já colocada. É que ele somou. Ele não precisava dividir e nem estava 
trazendo nada de extraordinariamente novo, estava trazendo uma força grande 
que era a figura do SEBRAE para trazer o poder público (Entrevista, 
26/08/2005) [sem grifos no original]. 
 

 Realmente, a busca pelo alcance de interesses próprios, em alguns momentos, incomodou 

alguns representantes de instituições, que perceberam a existência de um “protecionismo” ou 

“demarcação de espaço” dentro da comunidade por parte de algumas entidades. Acredita-se que 

esse fato trouxe dificuldades para a própria articulação dos atores sociais e, conseqüentemente, 

para a construção do capital social. 

 No que diz respeito às atitudes auto-interessadas dentre as lideranças e os moradores da 

comunidade, parece plausível que esse tipo de atitude quando da aproximação com o SEBRAE 

tenha sido fruto da curiosidade em saber o que ele poderia trazer de bom para a comunidade, 
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principalmente no que se refere a recursos financeiros. De acordo com a percepção de um dos 

representantes do SEBRAE, 

De imediato, quando eles viam o SEBRAE, eles pensavam logo em dinheiro, 
como se o SEBRAE fosse levar dinheiro, muita riqueza. Em seguida, o 
conhecimento. O que o SEBRAE vai trazer de conhecimento, e que isso seja 
realmente uma coisa muito importante para eles estarem se apropriando 
(Entrevista, 03/09/2005). 
 

Tal suposição se confirmou pela observação feita do comportamento de algumas pessoas, 

quando tomaram conhecimento do projeto e do próprio rumo dado às atividades. Talvez, o 

motivo pelo qual muitos moradores deixaram de participar possa estar relacionado com o fato de 

terem percebido que a proposta do SEBRAE não se relacionava com o repasse de recursos 

materiais e financeiros. A proposta do projeto URBE que requeria o esforço coletivo, a 

participação, a discussão e ações conjuntas, exceto para as lideranças que atuaram no projeto, não 

estimulou suficientemente a participação de muitos moradores. 

 Da parte de algumas lideranças entrevistadas, a tendência individualista foi percebida em 

seus depoimentos, considerando que participaram das reuniões e do projeto URBE movidas pela 

possibilidade de crescimento pessoal, como pode ser observado no depoimento a seguir: 

No início é curiosidade, não só do projeto, mas de qualquer outra atividade. Mas 
depois de certo tempo, é mais pelo aproveitamento que a pessoa tem, pelo 
crescimento, o conhecimento, a proximidade com as pessoas, o 
enriquecimento para você mesmo com o trabalho e as atividades, a busca de 
conhecer e multiplicar (Entrevista, 03/08/2005) [sem grifos no original]. 

 
Por outro lado, ficou claro que, por parte da maioria das lideranças atuantes no projeto 

URBE, a generosidade parece mais evidente vindo a contribuir para a continuidade da luta pela 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. As lideranças reconheceram que a luta por esse 

objetivo era uma luta de todos os moradores e reivindicaram maior participação, reafirmando a 

intenção de continuar “doando” parte do seu tempo e sua energia pelo bem-comum. 
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É interessante notar que a preocupação com interesses próprios identificada nas 

investigações não significa, necessariamente, a inexistência de capital social entre os 

participantes. Como mostra Uphoff (2000), o capital social pode ser entendido num continuum, 

de modo que no grupo investigado, ele poderia estar desigualmente distribuído e existir traços de 

sua evidência, mesmo que os níveis se acusem baixos. No caso, pode-se inferir que o elemento 

“auto-interesse”, característico de uma situação onde o capital social é mínimo (ver Quadro 2 

(2)), encontrado em alguns membros do grupo investigado, dificultou, mas não inviabilizou a 

Ação Coletiva Mutuamente Benéfica durante as iniciativas de desenvolvimento da comunidade 

Caranguejo Tabaiares. 

 

 

4.3  Um olhar sobre a comunidade: desenvolvimento local e 

formação de expectativas 

Em relação às IDL´s, acredita-se estar se confirmando o pressuposto de que é “preciso um 

intervalo de tempo relativamente amplo para poder avaliar seus resultados [...]” (LLORENS, 

2001, p. 146). Assim, cabe reconhecer que os dois anos de implementação do projeto URBE não 

foram suficientes para concretizar os resultados pretendidos pelo projeto, tais como o aumento do 

número de empreendimentos locais, aumento da renda de um número maior de famílias, 

diminuição do índice de desemprego e o aumento do número de empreendimentos formais 

(SEBRAE, 2003). Inclusive, são estes alguns índices para processos de monitoramento e 

avaliação das ações implementadas propostos no projeto URBE, sugeridos também por um dos 

representantes do SEBRAE, 
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[...] é interessante a gente saber quantos jovens estão hoje ativos na comunidade, 
quantas pessoas não faziam nada e hoje fazem alguma coisa para gerar renda e 
quantas entidades antes não tinham reunião e hoje tem um sistema de trabalho 
mais ativo (Entrevista, 02/09/2005). 
 

 Entretanto, apesar da evidência de tais esforços, os resultados alcançados, até então, são 

considerados, pelas próprias entidades, incipientes para se considerar ter havido um processo 

efetivo de desenvolvimento local. O único grupo que atualmente produz é o dos Jovens 

Empreendedores, mas ainda com dificuldades para investir em equipamentos e na ampliação de 

seu espaço físico para a produção. 

 Sobre o fortalecimento dos empreendimentos existentes, o Centro Josué de Castro 

apontou vários obstáculos, dentre os quais a fragilidade dos carcinicultores para se organizar 

enquanto grupo e a modesta existência de empreendimentos comerciais locais que sofrem com o 

baixo poder aquisitivo da comunidade que força a venda à prazo, além da falta de segurança que 

dificulta a entrada de fornecedores na comunidade. 

 Ressalta-se, ainda, que as ações do Recanto Madre Alix, apesar de serem anteriores ao 

projeto URBE, não conseguiram atingir um grande número de moradores da comunidade, 

embora tenham contribuído para a obtenção do emprego por algumas pessoas. 

 De forma geral, avaliou-se que a existência de tais esforços em direção às IDL’s são 

necessários, porém, não chegaram a alavancar significativos processos de desenvolvimento local, 

embora ainda não tenha sido feita qualquer mensuração dos resultados das ações empreendidas 

pelo projeto URBE. Independentemente de qualquer intervenção, entretanto, restou esquecida a 

grande prioridade de Caranguejo Tabaiares: investir na melhoria das suas condições sanitárias. 

 No entanto, sob o ponto de vista do aspecto endógeno do desenvolvimento, as entidades 

estiveram no caminho certo quando adotaram a estratégia de não levar nada pronto, porque 

“quando a instituição deixa de atuar, as iniciativas não se mantêm” (Entrevista, 26/08/2005). 
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Além do mais, a maioria das entidades tinha consciência, inclusive o SEBRAE, de que o 

processo de desenvolvimento significa, como concebido nesta pesquisa, por natureza, um 

processo gradativo e normalmente lento que requer persistência nas ações implementadas. Na 

opinião de um dos representantes do SEBRAE, 

Acho que a gente não deve deixar que os sonhos nos deixem com uma visão de 
ideal. Porque quando a gente pensa em trabalhar em desenvolvimento 
sustentável, a gente acha que é tudo mil maravilhas, mas não é assim que a coisa 
acontece. A coisa é lenta, é gradativa e muitas vezes as estratégias não dão certo, 
as pessoas articuladas saem da comunidade, na época de eleição, chega o fator 
político que atrapalha toda a ação e tem que começar de novo, enfim, é um 
desafio (Entrevista, 02/08/2005). 

 
 Este cenário possibilita dizer que o estoque de capital social gerado entre os atores 

interessados não se expandiu o bastante para suportar, de maneira efetiva, ações da natureza das 

IDL’s pelo déficit de mobilização social, participação e cooperação por parte dos demais 

moradores da comunidade. Isso porque, como considera Llorens (2001), a mobilização de 

elementos intangíveis (capital social) é fundamental para o desenvolvimento e o sucesso das 

IDL’s devendo resultar da participação ampla e permanente da comunidade. A baixa participação 

de Caranguejo Tabaires nas ações implementadas foi apontada como um dos principais desafios 

enfrentados pelas instituições interventoras e também pelas lideranças atuantes que requereram 

um apoio maior dos seus vizinhos. 

 

 

4.3.1  O desafio: participação comunitária para o desenvolvimento 

 Como visto, a construção de um conjunto de fatores, dentre eles o capital social, é 

dependente de um mínimo de participação no processo de articulação dos atores sociais 

(BANDEIRA, 2000). Afinal, o capital social constitui peça-chave do desenvolvimento local. 
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A questão da baixa participação e a da falta de união entre as lideranças foram apontadas 

pelas instituições e lideranças participantes, como grandes obstáculos para o alcance desta 

transformação que tanto acreditam que a comunidade necessita. Sob o ponto de vista de um dos 

representantes do SEBRAE, o principal desafio consiste na 

[...] participação que é muito baixa. São poucas pessoas que participam de 
muita coisa. Então, essas pessoas não dão conta e às vezes a gente não consegue 
atingir um grande número de pessoas. Então isso para mim é a minha maior 
frustração. É a gente vê que a gente tem recurso para trabalhar, tem 
metodologia apropriada, mas a gente não tem as pessoas (Entrevista, 
22/08/2005) [sem grifos no original]. 
 

Estes (des)apontamentos foram se delineando em função do pequeno número de 

moradores que compareciam às reuniões dos grupos formados pelas entidades parceiras do 

SEBRAE. À grande parte das atividades promovidas pelas entidades compareciam sempre as 

mesmas pessoas, o que contribuiu para o esvaziamento das reuniões do Grupo Interlocutor e de 

Comunicação em face da quantidade de compromissos que tais lideranças tiveram que assumir 

em um mesmo espaço de tempo. 

A motivação de tais lideranças para participar era fruto de reconhecimento de que estes 

projetos trazidos pelas entidades interventoras significam benefícios para a comunidade. Isso 

“porque se a gente quer o desenvolvimento de uma comunidade, então, é através de projetos que 

a gente pode desenvolver trabalhos para que a comunidade possa se desenvolver” (Entrevista, 

16/08/2005). 

 Na verdade, uma explicação para a baixa mobilização da comunidade pode ser vista como 

um processo de “acomodação” que denota a passividade da maioria dos moradores diante da sua 

realidade, como observou algumas instituições participantes do projeto URBE. Na opinião da 

Consultora de Campo do SEBRAE, 

O processo de acomodação da comunidade é muito evidente. É você chamar as 
pessoas, mostrar os objetivos das coisas e as pessoas não irem participar. A 
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maior parte da comunidade quer continuar na mesmice. (Entrevista, 03/09/2005) 
[sem grifo no original]. 

 
 Numa perspectiva histórica, a passividade das pessoas da comunidade, opinião 

compartilhada também pelas próprias lideranças, parece ter-se dado em decorrência de lutas sem 

resultados concretos e perceptíveis, como os investimentos em infra-estrutura básica, 

reivindicados por Caranguejo Tabaiares. Quando se pensa na construção da Escola Municipal, 

fruto de uma ação conjunta entre moradores e instituições, percebe-se que foi produto de um 

capital social capaz de unir as pessoas em prol da Ação Coletiva Mutuamente Benéfica. Mas, a 

“frustração”, algumas vezes, parece preponderar em relação aos benefícios advindos de ações 

dessa natureza, como aponta um dos representantes do SEBRAE: 

[...] eu sei que essa acomodação pode ter vindo de processos de luta e de falta de 
resultados. Porque lá tem imensas intervenções externas, mas não se têm 
resultados. Porque a comunidade também se acomoda, porque cansa não ter 
resultados, não conseguir. Se estabelece um ciclo vicioso: entram e fazem, não 
tem resultado e eu me acomodo (Entrevista, 03/09/2005). 
 

Dois são os agravantes que aumentam o desafio da superação deste obstáculo: primeiro, 

porque “as expectativas são muito grandes” (Entrevista, 12/08/2005); e, segundo, pelo fato de as 

respostas que a comunidade deseja não dependerem do SEBRAE ou de qualquer outra instituição 

atuante na área, mas, sobretudo, do poder público. O entendimento do SEBRAE é de que 

[...] o setor público não tem velocidade de resposta e querendo ou não nos 
estamos “encruados” [porque trabalham com ele]. E quando a gente está 
trabalhando algumas ações, às vezes surgem cobranças, eles cobram de nós uma 
atribuição que não é nossa, por nós estarmos próximos, juntos (Entrevista, 
02/09/2005). 
A gente sabe que em Caranguejo Tabaiares muitos dos problemas poderiam ser 
minimizados com algumas ações da Prefeitura, por que quando você entra aí 
você vê que o problema não é a falta de dinheiro, eles não dizem que o problema 
é a falta de dinheiro, o problema deles é a falta de saneamento, é a violência, são 
ações que são de competência do poder público e do governo do Estado. 
(Entrevista, 22/08/2005). 
 

 Não obstante, notou-se certa capacidade de mobilização da comunidade como quando do 

falecimento de uma importante liderança local que, em protesto pela falta de limpeza do canal 
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localizado na comunidade, decidiu ir pessoalmente ao local e fazer tal manutenção (Jornal do 

Comércio, 16/04/2005). A morte de um líder numa ação solitária, inclusive, traduz um valor 

simbólico de que não se deve desistir da mobilização. Com este triste acontecimento os 

moradores pressionaram a Prefeitura a fazer a limpeza do canal que, por fim, foi feita. 

 No conjunto, esse é um quadro adverso que influencia negativamente a geração de capital 

social na comunidade em função de fatores como frustrações da suas expectativas. Sendo assim, 

a formação de expectativas pode ser uma importante fonte para analisar o posterior 

desdobramento do processo de frustração vivido pela comunidade. 

 

 

4.3.2  Expectativas e frustrações da comunidade Caranguejo 

Tabaiares 

 A formação de expectativas é importante, de acordo com Uphoff (2000), por ser 

fundamental para a construção do capital social cognitivo e, conseqüentemente, do estrutural. Sob 

esse ângulo, as expectativas podem dar origem à orientações para a cooperação, ao 

comportamento generoso, a padrões de comportamento associados a papéis, regras e 

procedimentos a serem seguidos, reforçando as chances de os membros do grupo agirem de 

forma cooperativa. 

 Analisando as expectativas formadas pelas lideranças e demais moradores em relação às 

entidades atuantes na comunidade, percebeu-se que, de fato, é do poder público municipal que se 

espera maior envolvimento por meio de suas Secretarias para realizarem obras de infra-estrutura. 

Por exemplo, a construção do Centro Público de Economia Popular e Solidária, financiada pelo 

Governo Federal e pela Prefeitura de Nantes, em parceria com as ONG’s e a PCR, estava prevista 
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para ser concluída há quase dois anos. No entanto, por problemas políticos internos e perda de 

prazos para executá-la, a obra até hoje não saiu do papel. Isso porque, nas palavras do 

representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico da PCR,  

Quando a verba chegou a gente teve que pedir um termo aditivo de tempo. 
Deram o termo aditivo e alguns problemas internos de mudança de Secretário 
ocorreram. Bom, perdemos mais uma vez o prazo de término de obra. Então 
pedimos novo termo aditivo, e foi, então, que houve um problema no Ministério 
do Trabalho, que perdeu o tempo para assinar o termo aditivo (Entrevista, 
31/08/2005). 

 
 Na perspectiva da PCR/SDE, viu-se que o poder público tem consciência das expectativas 

oriundas da comunidade e de que a frustração existente gera desconforto, inclusive das entidades 

interventoras. Dele, espera-se que se “cumpra com todos aqueles compromissos assumidos dentro 

da comunidade, entre eles, está o Centro Público” (Entrevista, 31/08/2005). Para a construção 

deste Centro Público, muitos moradores se organizaram para realizar a limpeza do terreno onde a 

obra se ergueria: “a comunidade espera que as ações saiam do papel e se tornem concretas” 

(Nosso Jornal de Caranguejo Tabaiares, mar./2005) 

Em outra experiência, quando da tentativa de implementação do DELIS, em 1999, que 

contou com a iniciativa do Serviço Alemão de Cooperação Técnica (DED), em parceria com 

outras entidades como ETAPAS, o CJC e a PCR, conseguiu-se também mobilizar e organizar 

toda a comunidade resultando, entre outras coisas, na elaboração coletiva de um plano 

urbanístico, por meio da participação de várias reuniões e oficinas (DELIS, ago/set. 2003). No 

entanto, a falta do cumprimento do compromisso assumido pelo poder público municipal na 

época provocou significativa frustração da comunidade em relação às intervenções externas. Isto 

contribuiu para reduzir drasticamente as expectativas até aquele momento formadas e, 

conseqüentemente, o capital social mobilizado. De acordo com o depoimento de uma das 
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entidades envolvidas com a implementação do DELIS, “passou a se evitar falar em DELIS na 

comunidade porque era uma situação de tormento” (Entrevista, 17/08/2005). 

No momento, está prevista a implementação do projeto Capibaribe Melhor que objetiva, 

fundamentalmente, urbanizar as comunidades ribeirinhas ao rio Capibaribe, retirando as palafitas, 

investindo em infra-estrutura, saneamento básico etc. Mais uma vez, Caranguejo Tabaires espera 

ser a primeira área a sofrer a intervenção desse projeto, como explica o representante da 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico: 

A gente já está negociando com o Banco Mundial, os técnicos que vieram aqui e 
deram como garantida essa aprovação possivelmente até dezembro. [...] isso 
ainda não foi implementado, e Caranguejo Tabaiares vai ser a primeira área 
de intervenção do Capibaribe Melhor (Entrevista, 31/08/2005) [sem grifos no 
original]. 
 

 Ao final, delineia-se uma situação difícil de se resolver: as instituições mobilizam os 

moradores por meio das lideranças, estas participam, criam expectativas e difundem metas a 

serem alcançadas junto com a comunidade. No entanto, a falta de resultados concretos provoca 

um sentimento de frustração, tanto nos líderes quando nos moradores, resultando, daí, a 

acomodação da maioria. Assim, “ficam participando somente aquelas pessoas que já vêm 

sempre” (Entrevista, 03/08/2005). Talvez por assumirem com mais afinco a responsabilidade de 

trazer algo de bom para a sua comunidade. Por conta disso, como a maioria destas lideranças 

conduz as organizações comunitárias, isto se reflete no descrédito das mesmas. Na opinião de 

uma das lideranças, 

Então tanto a Associação dos Moradores, União dos Moradores, Clube de Mães, 
todos os órgãos da comunidade prometem coisas que eles não podem fazer. Com 
isso as pessoas, os moradores não acreditam mais nessas organizações. 
Geralmente, quando se faz alguma reunião na comunidade, poucas pessoas 
participam porque poucas pessoas acreditam no trabalho que é feito aqui na 
comunidade (Entrevista, 16/08/2005). 
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 Vale, nesse ponto, relembrar os resultados dos diagnósticos de 1996 e 2004 (ver seção 

1.1.2), segundo os quais a maioria da população (60,2%) não reconhece qualquer organização 

comunitária numa comunidade que conta com mais de quatro entidades desse tipo. 

Como Uphoff (2000) considera a satisfação de expectativas o alicerce para a construção 

do capital social, não é difícil apontar que as recorrentes frustrações vivenciadas pela comunidade 

Caranguejo Tabaiares respondem pelo baixo engajamento da maioria dos moradores nas ações do 

projeto URBE. O problema tende a se agravar porque essas frustrações vão se cristalizando, 

contribuindo para dificultar o trabalho das instituições. Pode ocorrer a extensão das frustrações às 

lideranças que ainda se mobilizam em função dos demais moradores. Isso é preocupante. 

O processo atinente ao desenvolvimento local poderia ser visto como um “círculo 

virtuoso”, mas, no caso de Caranguejo Tabaiares, a ausência de resultados concretos de curto e 

médio prazos das várias ações das entidades externas, principalmente por parte do poder público, 

prejudica a propícia implementação de projetos pelas razões aqui levantadas. Ou seja, desânimo, 

frustrações, reduzida participação, quebra de prazos de execução e desmobilização da 

comunidade a ser beneficiada. Procurou-se na Figura 3 (4) ilustrar esse desenho de círculos 

virtuosos e viciosos com base na análise ora realizada. 
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Resultados 
percebidos 

Estoque inicial de 
capital social 

Formação de 
expectativas 

Aumento do estoque 
de capital social 

Ação Coletiva 
Mutuamente 
Benéfica 

Ausência de 
resultados 

Descrédito nas 
lideranças 

Frustração 
dos  

envolvidos 

Intervenção 
externa 

Mobilização 
social 

Baixa 
participação 

Círculo virtuoso 

Círculo vicioso 

Figura 3 (4): Círculos virtuoso e vicioso do desenvolvimento local na comunidade 

Fonte: elaborado pela autora 

Esse quadro analítico, desenhado ao longo do processo de investigação, denota a 

existência de um “círculo vicioso” (seqüência interna de elipses na Figura 3 (4)) sobressaindo-se 

em contraposição a uma situação que objetiva ser virtuosa, mas que esbarra na lenta e gradativa 

velocidade da implementação de processos de Desenvolvimento Local levada a efeito. Com isso, 

benefícios alcançados pela comunidade não chegam a ser absorvidos igualmente pelos 

moradores. Aqui, cabe um alerta: à medida que as frustrações aumentam com a ausência de 

resultados, o “círculo vicioso” aumenta, podendo vir a “engolir” o “círculo virtuoso” pretendido. 

Sendo assim, pelo menos dentre a maioria das lideranças e representantes das instituições 

indicadas como stakeholders do projeto URBE, persistem esperanças de que algo sempre pode 

ser feito influenciadas pelo “círculo virtuoso”, embora não estejam livres de conflitos e sejam 
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passíveis de frustrações assim como os outros. Ainda há um estoque de capital social com 

potencial para emergir. Mas até quando? 

Por enquanto, deve-se atentar que o cenário está ficando cada vez mais difícil para se 

intervir, de modo que essa mobilização e prontidão de alguns líderes devem ser exploradas pelos 

atores interessados em promover ações na comunidade. Assim, pode-se inferir que o capital 

social está concentrado, em sua maior parte, nas lideranças que atuaram no projeto URBE, e, por 

permanecerem na luta pela comunidade como um todo, tendem a buscar superar os obstáculos de 

modo mais sustentado e perceber os resultados até então alcançados. 

 Para Uphoff (2000), a percepção de resultados positivos torna-se fundamental para 

orientar pessoas em direção à Ação Coletiva Mutuamente Benéfica, pois eles servem como 

reforço para provocar a crença de que tais ações valem à pena. 

 Para as instituições que atuam há algum tempo na comunidade, esses resultados são 

perceptíveis no reconhecimento de lideranças que passaram a entender que “para a minha 

comunidade mudar, eu tenho que mudar” (DELIS, dez./2003). Conquanto tal mudança não seja 

considerada ainda uma realidade concreta e alavancadora de um capital social comunitário a 

ponto de aumentar significativamente o número de participantes e pessoas envolvidas na 

resolução dos problemas comuns, existem indícios fortes que remetem à algumas manifestações 

de capital social construídas durante anos de intervenção nesta localidade. 

Sendo assim, quando o SEBRAE começou a atuar diretamente por meio do projeto 

URBE, pelo menos dentre algumas lideranças e as instituições atuantes na comunidade, já havia 

capital social disponível mesmo que elas não conseguissem mobilizar a comunidade como um 

todo. A ação coletiva que elas moveram permitiu, durante certo tempo, que alguns resultados 

fossem alcançados como a Escola Municipal, a biblioteca comunitária, os cursos 
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profissionalizantes e outras iniciativas voltadas para jovens empreendedores. Como lembra uma 

das lideranças: 

É claro que a gente não vai trazer tudo que realmente a comunidade está 
precisando, mas se estiver assim todo mundo unido mesmo, a gente traz alguma 
coisa. E a gente traz porque quando eu invadi isso aqui, não tinha luz nem água e 
era tudo de madeira e hoje tem até primeiro andar, tem luz e água, tem até rua 
calçada. Então se desenvolveu muito. Tem posto de saúde, não tinha escola e 
agora tem (Entrevista, 02/08/2005). 
 

 Esta nova situação, contanto que não se deixe abater o estoque de capital social, pode 

facilitar a atuação das demais instituições atuantes na área, inclusive as ações posteriores que o 

SEBRAE pretende empreender, mesmo com o término do projeto URBE, por estabelecerem uma 

relação direta com tais lideranças e com o legado de que são detentoras. 
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5  Conclusões 

 

Esta dissertação procurou identificar, na atuação dos principais atores interessados no 

projeto URBE, a existência de fontes e manifestações de capital social e discutir que influência 

ele exerceu na promoção do desenvolvimento local no caso da comunidade Caranguejo 

Tabaiares. 

A pesquisa realizada permite afirmar que a atuação dos principais atores interessados na 

implementação do projeto URBE foi capaz tanto de gerar como de realimentar o capital social 

existente entre eles, embora tenha se deparado com algumas dificuldades, tais como as atitudes 

de auto-interesse e as divergências metodológicas em alguns momentos da trajetória analisada. 

No entanto, o capital social disponível não foi suficiente para que o projeto URBE rompesse com 

o círculo vicioso em que entrou a comunidade em decorrência de frustrações das suas 

expectativas vivenciadas ao longo do tempo e das intervenções anteriores, sensíveis responsáveis 

pela acomodação e passividade observadas no conjunto dos comportamentos comunitários. Este 

círculo vicioso não criou condições para a continuidade dos grupos formados pelo SEBRAE – 

Grupo Interlocutor, de Comunicação e o de Arte em Retalhos, com exceção dos Jovens 

Empreendedores – após o término do projeto URBE, não promovendo o desenvolvimento local 

como idealizado pelo SEBRAE. Não obstante, as iniciativas engendradas pelos principais atores 

atuantes estiveram alinhadas com a proposta contemporânea do desenvolvimento local, a qual 

preconiza o estímulo à participação e ao envolvimento da comunidade (BANDEIRA, 2000). 
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Essas considerações demonstram a real necessidade de uma investigação acerca do 

estoque de capital social em localidades objetos de intervenção por projetos ou programas dessa 

natureza e que dependem da disponibilidade desse tipo de ativo intangível. Isto, certamente, 

possibilitaria a otimização dos recursos e energias a serem mobilizados. O resultado desta 

dissertação faz-se ainda mais importante quando aponta para o tempo de maturação que a 

implementação de grande parte dos projetos requer, até que se chegue à construção e 

consolidação de capital social sustentado, para que sejam vencidos os conflitos, superadas as 

diferenças e frustrações de expectativas e outros obstáculos concernentes às iniciativas de 

desenvolvimento local. 

 Na pesquisa, percebeu-se a existência de fontes e manifestações de capital social entre os 

stakeholders definitivos para o projeto URBE, as quais exerceram impactos positivos no seu 

desenvolvimento, na medida em que regras, papéis e procedimentos influenciaram a dinâmica 

das reuniões, o fluxo de informações e a administração de recursos. Além disso, a orientação para 

a cooperação e formação de parcerias, principalmente das ONG’s e do SEBRAE, contribuíram 

para que seus representantes atuassem de forma recíproca. Dentre as lideranças, a existência de 

solidariedade foi fonte fundamental de capital social cognitivo, na medida em que seriam elas 

inoperantes na luta pelo bem-comum da comunidade se ele não existisse. Pareceu concentrarem-

se nelas, as lideranças, as expectativas de uma ação coletiva de caráter virtuoso capaz de romper 

o círculo vicioso da acomodação e da desesperança. 

 Dessa forma, o capital social existente entre as lideranças comunitárias e instituições 

participantes do projeto URBE, dentre os recursos com que contava, foi mobilizado e conseguiu 

ter o seu nível aumentado no decorrer da sua implementação pelo SEBRAE. Isso pôde ser 

evidenciado pela predominância de laços de amizade, alguns reforçados pelas relações de 

confiança, além do estabelecimento e bom desempenho de papéis e de respeito às regras de 
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convivência. No entanto, deve-se atentar para o fato de que foram formadas expectativas que 

precisam ser satisfeitas pelas entidades interventoras, pois se incorre no risco de os poucos atores 

que ainda se sentem motivados a participar, se envolver e se comprometer com as tentativas de 

melhorar as condições de vida de toda uma comunidade, terem seu capital social reduzido e 

desqualificado como tal, o que dificultaria futuras intervenções. 

 Notou-se, ainda, que os esforços do projeto URBE se alinharam com a perspectiva neo-

institucional do capital social, a qual enfatiza o papel fundamental das instituições, sobretudo as 

do poder público, no fomento e construção deste capital (PERES, 2000; PORTES, 1998; 

EVANS, 1995; FERNANDES, 2001 e LIMA, 2001). No entanto, o histórico de Caranguejo 

Tabaiares também alerta para o poder que tem as instituições de destruir o estoque de capital 

social, caso sejam frustradas as expectativas formadas em torno de determinados processos de 

intervenção. Isto se evidenciou na insatisfação da comunidade quando do não investimento em 

infra-estrutura básica durante o projeto DELIS, em 1999; e durante o projeto URBE, quando da 

não construção do Centro Público de Economia Popular e Solidária que, não obstante sua 

ausência do Protocolo de Intenções firmado entre a Prefeitura e o SEBRAE, integrou o Plano de 

Ação elaborado junto com as lideranças comunitárias, sendo suficiente para gerar expectativas na 

comunidade, que inclusive mobilizou-se por acreditar que seria viabilizado. 

 Ressalta-se neste ponto, que não se pretende aqui defender posições e práticas clientelistas 

por parte do setor público, as quais se limitam a satisfazer, de forma imediatista e paliativa, 

algumas necessidades das comunidades. Pretende-se esclarecer que, sem as condições necessárias 

para a vida em comunidade como obras de infra-estrutura, saneamento, saúde e educação, os 

moradores destas localidades dificilmente encontrarão motivos para se organizarem ou se 

mobilizarem diante do repetido descumprimento de compromissos assumidos pelo poder público. 
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Da mesma forma, as demais instituições também são fontes de frustração na medida em que não 

suprem as expectativas formadas. 

 Mesmo concordando com o importante papel que o Terceiro Setor vem desempenhando 

na sociedade atualmente, suprindo, muitas vezes, as deficiências do Estado, no que se refere às 

condições mínimas para se levar uma vida digna, o governo não deveria se ausentar. E, o que 

parece pior, estimular a organização e a participação comunitárias e desperdiçar recursos 

adquiridos em acordos com outras entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, e as 

do próprio Terceiro Setor. 

 Sem dúvida alguma, a ação do SEBRAE insere-se na perspectiva contemporânea de 

desenvolvimento local, que leva em conta a necessidade de capital social nos grupos e 

comunidades, bem como a influência que este pode exercer nos resultados dos projetos que visam 

o desenvolvimento dos territórios. Neste contexto, a participação dos atores envolvidos torna-se 

fundamental para a construção e o aumento do estoque de capital social (BANDEIRA, 2000). 

Mais uma vez, o presente caso é enigmático, porque a participação foi objeto de destaque tanto 

pelo esvaziamento gradual observado quanto por mostrar que não está isenta de auto-interesse. 

 Embora o objetivo desta pesquisa tenha se comprometido a analisar o capital social 

apenas entre os principais atores atuantes na implementação do projeto URBE, deve ser feito um 

retrospecto da situação do capital social encontrada na comunidade, sobretudo pelas informações 

obtidas nos diagnósticos sócio-econômicos de 1996 e de 2004 sobre a organização social, os 

quais apontam que ela era carente não somente de infra-estrutura física e material, mas de elos 

mais fortes para superar a chamada acomodação ou passividade vigente e persistente. A não 

correspondência entre os resultados alcançados e os desejados pela comunidade, denota a 

necessidade de o poder público cumprir seu papel de forma adequada. Neste estudo, ele foi o 
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grande ausente. Assim, pode-se afirmar que a comunidade teve seu estoque de capital social 

reduzido ou desperdiçado, mesmo com os esforços realizados com o projeto URBE. 

 Por fim, deve-se considerar que existiram frustrações por parte do próprio SEBRAE 

relacionadas à baixa participação comunitária, sinalizando para que nas futuras intervenções isso 

seja levado em conta. Espera-se que a instituição não veja isso como motivo para desistência ou 

desinteresse pela continuidade de outras ações que visem ao desenvolvimento de grupos 

produtivos na comunidade. A perspectiva, porém, é de longo prazo, cabendo colocar a 

comunidade Caranguejo Tabaiares, por meio do melhoramento e da inclusão da produção 

artesanal dos jovens, no comércio do Recife e oferecer novas capacitações com vistas a qualificar 

e ampliar o trabalho que eles podem desenvolver.  

 Para futuras pesquisas, identificou-se em Caranguejo Tabaiares um rico campo de estudo 

do capital social, principalmente no que se refere à relação mobilização-desconstrução do seu 

estoque, diante das experiências de intervenções externas nesta comunidade. Seria interessante 

uma tentativa de mensurar o capital social comunitário com a utilização de metodologias 

quantitativas e perspectivas histórico-culturais, conforme os estudos de Putnam (2000), no intuito 

de servir de fonte de informação para as entidades encarregadas do planejamento e 

implementação de ações na comunidade. Isso permitiria potencializar os esforços; promover a 

economia de recursos humanos e financeiros; e minimizar frustrações das expectativas que se 

formam nos processos de intervenção em direção ao desenvolvimento local. 

Conclui-se que o processo de desenvolvimento proposto pelo projeto URBE por meio do 

SEBRAE, suportado pelo aproveitamento de potencialidades endógenas, sofreu influência direta 

do capital social existente, sobretudo exercida pelos stakeholders analisados, em um processo de 

construção que está longe de ser rápido, concreto e ausente de conflitos. Assim, confirmando a 
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orientação de Sen (2000), os processos participativos de programas e projetos precisam fortalecer 

as relações comunitárias, no intuito de efetivar os esforços de desenvolvimento em comunidades. 



  

 

167 

 

Referências 

ABU-EL-HAJ, Jawdat. A mobilização do capital social no Brasil: o caso da reforma 
sanitária do Ceará. São Paulo: Annablume, 2000. 
 
ALMEIDA, Geraldo Sardinha; FONTES FILHO, Joaquim Rubens; MARTINS, Humberto 
Falcão. Identificando stakeholders para formulação de estratégias organizacionais. In: 
ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2000. Disponível em: 
http://www.anpad.org.br/frame_enanpad2000.html>. Acesso em 20 de maio de 2005. 

 
ALTVATER, Elmar. Por que o desenvolvimento é contrário ao meio ambiente. In. ______. O 
preço da riqueza: pilhagem ambiental e a nova (des)ordem mundial. São Paulo: UNESP, 
1995. Cap. 1, p. 21-41. 
 
BANDEIRA, Pedro. Participação, articulação de atores sociais e desenvolvimento regional. 
In. BECKER, Dinizar F.; BANDEIRA, Pedro S. Desenvolvimento regional-local: 
determinantes e desafios contemporâneos, Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000. p. 23-128. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa/Portugal: Edições 70, 1977. 
 
BOISIER, Sérgio. Desarrollo (local): De qué estamos hablando?. In. BECKER, Dinizar F.; 
BANDEIRA, Pedro S. Desenvolvimento regional-local: determinantes e desafios 
contemporâneos, Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000. p. 151-185. 
 
BOURDIEU, Pierre. The forms of capital. In. ______ Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, 
Sonderheft 2). Goetting: Otto Schartz & Co., 1983. p. 183-198. Título Original: 
“Ökonomisches Kapital, kulturelles kapital, soziales kapital”. O artigo aparece pela primeira 
vez em inglês traduzido por Richard Nice. 
 
BRÜSEKE, Franz Josef. O problema do desenvolvimento sustentável. In: CAVALCANTI, 
Clóvis (org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 2 ed. 
São Paulo: Cortez, 1998. p. 117-153. 
 
BUARQUE, SÉRGIO C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e 
municipal sustentável. 2 ed. Recife: IICA, 1999. 
 
CARANGUEJO e Tabaiares cobram saneamento. Jornal do Comércio, Recife, 16 abril. 
Caderno Cidades. p. 4. 
 
CAVALCANTI, Clóvis. Sustentabilidade e economia: paradigmas alternativos e realização 
econômica. In. ______ Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1998. p. 153-190. 
 
COHN, Amélia. Crise regional e planejamento (o processo de criação da SUDENE). São 
Paulo: Perspectiva, 1976. Cap. 1, p. 13-55. 



  

 

168 

 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). 
Acerca de la CEPAL. Disponível em: http://www.eclad.cl. Acesso em: 14 de fevereiro de 
2006. 
 
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – 
CMMA. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: FGV, 1988. 
 
COLEMAN, James S. Social Capital in the creation of human capital. In. WINSHIP, 
Christopher; ROSEN, Sherwin (org.). Organizations and Institutions: sociological and 
economic approaches to the analysis of social structure. American Journal of Sociology, v. 
94, supplement, p. 95-121, 1988. 
 
______. Social Capital. In: ______. Foundation of social theory. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990. Cap. 12, p. 300-321. 
 
DALLABRIDA, Valdir Roque. Sustentabilidade e endogenização: novos paradigmas para o 
desenvolvimento regional. In. BECKER, Dinizar F.; BANDEIRA, Pedro S. 
Desenvolvimento regional-local: determinantes e desafios contemporâneos, Santa Cruz 
do Sul: EDUNISC, 2000, p. 187-228. 
 
DELIS. Editorial. Informativo Caranguejo Tabaiares. Recife, n.3, ago/set., 2003. 
 
______. Jovens Empreendendo em Caranguejo Tabaiares. Informativo Caranguejo 
Tabaiares. Recife, n.4, dez./2003. 
 
DIAGONAL URBANA. Diagnóstico socioeconômico e Ambiental – Caranguejo/Tabaiares. 
Projeto Terra Cidadã Capibaribe sem Palafitas. Recife, maio 2004. 
 
EVANS, Peter. Government action, social capital and development: reviewing the evidence 
on synergy. World Development, v. 24, n. 6, p. 1119-1132, 1995. 
 
EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORIA, PESQUISA E AÇÃO SOCIAL – ETAPAS. 
Caranguejo Tabaiares: história, lutas e conquistas. Recife, fev./1997. Cartilha. 
 
FEDERAÇAO DOS ÓRGÃOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIOANL 
(FASE). Planos para a Regularização das Zonais Especiais de Interesse Social 
(PREZEIS): instrumento de luta. Recife, 1997. Cartilha. 
 
______. Caranguejo/Tabaiares: resistir, insistir e participar. Recife, jun./2005. Cartilha. 
 
FERNANDES, Antônio Sérgio Araújo. O conceito de capital social e sua análise institucional 
e de políticas públicas. In. ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS 
DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – ENANPAD, 25., Campinas, 2001. 
Anais...Campinas: ANPAD, 2001. CD-ROM. 
 
FOX, Jonathan. How does civil society thicken? The political construction of social capital in 
rural Mexico. World Development, v. 24, n. 6, p. 1089-1103, 1996. 



  

 

169 

 

______. Governance and rural development in Mexico: State intervention and public 
accoutability. Journal of Development Studies, London: v. 32, n. 1, p.1-29, oct./1995. 
 
FREY, Klaus. Desenvolvimento Sustentável Local na Sociedade em Rede: o potencial das 
novas tecnologias de informação e comunicação. Revista de Sociologia e Política, n.21, p. 
165–185, 2003. 
 
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. Cap.1, p. 
15-79. 
 
______. Teoria e política do desenvolvimento. 7 ed. São Paulo: Editora Nacional, 1979, Cap. 
5, p. 265-331. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1994, 
p. 91-103. 
 
______. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 158-165. 
 
GRANOVETTER, Mark. The strenght of weak ties. American Journal of Sociology. v. 91, 
n. 3, p. 1369-1380, nov./1985. 
 
HERNÁNDÉZ, José Gpe. Vargas. Formación de capital social para fortalecer la 
institucionalización de la governabilidad. Disponível em: 
<http://www.sociologicus.com/tuarticulos/capitalsocial.htm>. Acesso em 27 de novembro de 
2004. 
 
JARA, Carlos Julio. A sustentabilidade do desenvolvimento local: desafios de um processo 
em construção. Recife: Seplan, 1998. 
 
LIMA, Jacob Carlos. A teoria do capital social na análise de políticas públicas. Política & 
Trabalho, n. 17, p. 46-63, set./2001. 
 
LAZZARINI, Sérgio G.; CHADDAD, Fábio R.; NEVES, Marcos F. O conceito de capital 
social e aplicações para o desenvolvimento e estratégias sustentáveis. Preços Agrícolas, 
p.10-13, Maio/2000. 
 
LEOPOLDINA MIRANDA. Grupo Interlocutor. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida 
por <ariadnerigo@yahoo.com.br> em 26 de novembro de 2005. 
 
LLORENS, Francisco Albuquerque. Novas políticas territoriais e funções da gestão local do 
desenvolvimento. In. Desenvolvimento econômico local: caminhos para a construção de 
uma nova agenda política. Rio de Janeiro: BNDES, 2001. p. 135-160. 
 
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986. 
 



  

 

170 

 

MARQUES, Eduardo César. Redes sociais e instituições na construção do Estado e da sua 
permeabilidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 41, p. 45-67, out/1999. 
 
MARTINELLI, Dante Pinheiro; JOYAL, André. Desenvolvimento Local e o papel das 
pequenas empresas. São Paulo: Manole, 2004. 
 
MARTINS, Humberto Falcão; FONTES FILHO, Joaquim Rubens. Em quién se pone el foco? 
Identificando “stakeholders” para la formulación de la misión organizacional. Revista del 
CLAD Reforma y Democracia, Caracas, n. 15, out./1999. 
 
MILANI, Carlos. Teorias do capital social e desenvolvimento local: lições a partir da 
experiência de Pintadas (Bahia, Brasil). Organização & Sociedade, EAUFBA, v. 11, Edição 
Especial, Salvador, 2004. 
 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Bases para a recriação da SUDENE: por 
uma política para o desenvolvimento sustentável para o Nordeste (versão final), jun/2003. 
Disponível em: http://www. integracao.gov.br/publicacoes/sudene/proposta_recriacao.asp. 
Acesso em 14 de fevereiro de 2006. 
 
MITCHEL, Ronald K; AGLE, Brandley R; WOOD, Donna J. Toward a theory of stakeholder 
identification and salience: defining the principle of who and what really counts. The 
Academyc of Management Review. Briarcliff Manor: v. 22, n. 4, p. 853-887, Oct/1997. 
 
NOSSO JORNAL DE CARANGUEJO/TABAIARES. Lutas... mais luta. E o poder 
público? Recife, n.2, jul/2005. 
 
PAVARINA, Paula Regina de Jesus Pisetta. Desenvolvimento, crescimento econômico e o 
capital social do estado de São Paulo. 2003. 164 f. Tese (Doutorado em Economia 
Aplicada) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ – Universidade de São 
Paulo - USP, Piracicaba, 2003. 
 
PERES, Fernando Curi. Capital social: a nova estrela do crescimento econômico. Preços 
agrícolas, p.6-9, maio/2000. 
 
PORTES, Alejandro. Social Capital: its origins and applications in modern sociology. 
Annual Review Sociology, v. 24, n. 1, p. 1-24, 1998.  
 
PUTNAM, Robert. D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de 
Janeiro: FGV, 2000. 
 
RIBEIRO, Cristhyane; MENDONÇA, Patrícia; GUEDES, Paulo. Modelos organizacionais 
para o desenvolvimento local integrado e sustentável: o estudo de caso do SEBRAE/BA. In: 
ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 26, Salvador, 2002. Anais... Salvador: ANPAD, 
2002. CD-ROM. 
 



  

 

171 

 

ROESCH, Sylin. M. A. Projetos de estágio do curso de administração: guia para 
pesquisas, projetos, estágios e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 1996. Cap 
9, p. 145- 160. 
 
SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000. 
 
SEBRAE. Oficina: planejamento das ações para o território de Caranguejto/Tabaiares – 
Proejto URBE. Recife, jul./2004. Relatório. 
 
SEBRAE. Programa SEBRAE para o desenvolvimento sustentável em áreas 
metropolitanas - URBE. Brasília, out/2003. Projeto. 
 
______. Projeto URBE Caranguejo Tabaiares. Recife, 2004. 
 
SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento econômico. 4 ed. Atlas, 1999. Cap. 1, p. 15-44 e 
Cap. 7, p. 198-263. 
 
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. O ambiente externo das organizações. In: 
______. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Pratice Hall do Brasil, 1985. Cap. 3, p. 43-67. 
 
TORRES, Haroldo da Gama. Nordeste urbano: grave crise ambiental. In. HOGAN, Daniel 
Joseph; VIEIRA, Paulo Freire (orgs). Dilemas socioambientais e desenvolvimento 
sustentável. 2 ed. Campinas – SP: UNICAMP, 1995. p. 171-188. 
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
UPHOFF, Norman. El capital social y su capacidad de reducción de la pobreza. In. ATRIA, 
Raúl; SILES, Marcelo. Capital social e reducción de la pobreza em América Latina e el 
Caribe: em busca de um nuevo paradigma. Santiago do Chile: CEPAL e Universidad del 
Estado de Michigan, 2003. p. 115-147. 
 
______. “Understanding social capital: learning from the analysis and experience of 
participation”. In: DASGUPTA, P.; SERAGELDIN, I. Social Capital. A multifaceted 
perspective. Washington, The International Bank for Reconstruction and Development/The 
WORLD BANK, 2000. p. 215-253. 
 
UPHOFF, Norman; WIJAYARATNA, C. M. Beneficios demostrados del capital social a 
productividad de las organizaciones campesinas de Gal Oya, Sri Lanka. Original em 
inglês publicado em World Development, v. 28, n. 11, nov./2000. 
 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 4 ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. 
 
YIN, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. Cap. 
1 e 2, p. 19-54. 



  

 

172 

 

 
WOOLCOCK, Michael. The pleace of social capital in understanding social and economic 
outcomes. [s.l]; The World Bank, 2000. 



  

 

173 

 

APÊNDICE A - ORGANOGRAMA DO PROJETO URBE 
NO SISTEMA SEBRAE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEBRAE/NA 
Unidade de 

Desenvolvimento Local 
Juarez de Paula 

Projeto URBE 
Evandro Nascimento SEBRAE/PE 

DiretoriaTécnica 
Oswaldo Ramos 

Unidade 
Recife 

Flávio Valdez 

Unidade 
Petrolina 

Unidade 
Garanhuns 

Unidade 
Serra Talhada 

Unidade 
Araripina 

Unidade 
Caruaru 

Setor de 
Cultura 

Setor de 
Artesanato 

Setor de 
Turismo 

Setor de 
Comércio 

Setor de 
Indústria 

Setor de 
Flores 

Centros de 
Resultados 
CR’s 

Projetos 
Multisetoriais 

Responsabilidade 
Social  

Soldado 
cidadão  

 
URBE 

 

Agroindústrias 
em Rede 

Coordenação 
Adriana Corte Real 

Consultora de Campo 
dos Coelhos 

Jorgete 

Consultora de Campo 
de Caranguejo 
Tabaiares  
Leopoldina 



  

 

174 

 

APÊNDICE B – LISTA DE ENTREVISTADOS 
 
 
 
 

 
Entidade Nome 

Comunidade 

Cleonice da Silva 
Leninha 

Sabina F. Neta Oliveria 
Antônio André 

Reginaldo Marques Pereira 
Rita de Cássia 
Silva Júnior 

Recanto Madre Alix Irmã Irene 
Escola Municipal Mércia de 

Albuquerque Ferreira 
Socorro 

ETAPAS 
Juliene Tenório 
Waneska Bonfim 

SEBRAE 
Adriana Corte. Real 

Flávio Valdez 
Leopoldina Miranda 

CJC Rosineide Mª Golçalves l 
PCR/SDE Inaldo 
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APÊNDICE C – ROTEIRO-BASE DE ENTREVISTAS 
 
Questões gerais 
Qual o seu papel no desenvolvimento do projeto URBE? 
O que você faz especificamente? 
Qual a importância que você atribui ao seu papel? Porquê? 
Qual a importância você considera que as outras pessoas participantes do projeto atribuem ao seu 
papel?  
Qual a importância que você acha que a comunidade atribui ao que você faz? Porquê? 
 
Como você tomou conhecimento do projeto URBE? 
Você acha importante participar do projeto URBE? 
Porquê você participa do projeto URBE? 
O que você acha que leva as pessoas a participarem de um projeto como esse? 
Você acha que poderia ser feita alguma mudança? Qual (is)? 
 
O que você tem realmente feito em prol do projeto URBE? 
Você participa das reuniões constantemente? 
Você já deixou de fazer algo importante para participar de alguma reunião ou evento? 
O que você acha da atuação dos outros participantes? 
Tem alguém que não participa da forma como deveria? 
 
Quais as suas expectativas em relação aos outros participantes do projeto URBE? 
Você considera que as outras pessoas estão atendendo ou irão atender a essas expectativas? 
O que você acha que elas esperam de você? 
Você acha que você vem atendendo ou atenderá as expectativas dor outros? 
Como você gostaria que as pessoas que participam do projeto URBE agissem? (caso elas não 
ajam conforme as suas expectativas) 
 
Você beneficiaria outro (os) participante (s) mesmo se você não usufruísse o benefício? 
Você pode me dar um exemplo de algo que você tenha feito que beneficiou os outros 
participantes ou uma outra pessoa em particular?  
Você acha que a comunidade valoriza suas ações? Porquê? 
 
Você considera que foi beneficiado até agora pela o que o projeto tem feito? Porquê? 
Você acha que o que as pessoas tem feito está beneficiando ou beneficiará você? Porquê? 
Quais são os benefícios que você ganhou ou ganhará com os investimentos que fez até agora? 
 
Com quem e como (encontro sociais, favores, conversas informais) você estabelece os principais 
laços de amizade dentre os participantes do projeto URBE? 
Quais os atores que estão mais próximos de você (contato)? 
Existe alguém que você não conhece? Quem? 
Existe alguém que você considera um “inimigo” (não tem muita proximidade: ideológica, afetiva 
ou metodológica) ou que não possui boa relação? Quem? 
Qual dos atores você considera o mais importante para o desenvolvimento e sucesso do projeto 
URBE? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO BASE DE ENTREVISTAS 
(Continua) 

 
 
Existe ou existiu alguma regra estabelecida no desenvolvimento do projeto URBE? Qual? 
Como você tomou conhecimento delas? 
Quem a estabeleceu? 
Você a cumpre? Porquê? 
Você acha que os demais participantes cumprem essa regra? Porquê? 
Você já participou de alguma experiência (precedentes) de trabalho coletivo? Como foi? 
Você acha que valeu a pena? Porquê? 
Você acha que deveria ser feita alguma mudança? Qual (is)? 
 
Você participa de outras ações que visem, beneficiar a comunidade? Quais? 
Porque você participa? 
Quais as vantagens de participar? 
Quais os desafios ou problemas que você tem encontrado? 
O que faz para superá-los? 
Quais os desafios que os participantes do projeto URBE tiveram ou tem que enfrentar? 
 
Questões específicas para as instituições 
Quais têm sido os esforços da instituição para superar o desemprego na comunidade? 
Quais têm sido os esforços da instituição em direção à formação de pequenos grupos? 
A instituição possui alguma estratégia específica para efetivar tais esforços? Quais? 
Quais foram, ou tem sido, os resultados? 
A instituição busca a formação de parcerias nas suas ações na comunidade? 
Quem (ou quais instituições) a instituição pode considerar realmente parceiro (fora e dentro da 
comunidade)? 
Através de quê tais parcerias são mantidas 
Como você considera o fluxo de informação e de conhecimento? 
Há algum participante que foi excluído ou incluído no projeto URBE? 
Quais as regras de exclusão e inclusão? 
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APÊNDICE D – MATRIZ DE PODER 
 
 
 

 

Meios Simbólicos
Foça 
Física

Armas
Materiais e 
Físicos

Financeiros Logísticos
Tecnológicos 
e Intelectuais

Reconhecimento e 
Estima

Atores
Grau de Sensilibilidade 

dos Recursos
1 1 1 4 4 4 4

Grau de Disponilidade 1 1 3 4 4 5 5 23
Grau de Poder 1 1 3 16 16 20 20 77 3,35

Grau de Disponilidade 1 1 4 4 4 4 5 23
Grau de Poder 1 1 4 16 16 16 20 74 3,22

Grau de Disponilidade 1 1 1 2 2 2 2 11
Grau de Poder 1 1 1 8 8 8 8 35 3,18

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 2 2 3 11
Grau de Poder 1 1 1 4 8 8 12 35 3,18

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 3 3 11
Grau de Poder 1 1 1 4 4 12 12 35 3,18

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 1 3 9
Grau de Poder 1 1 1 4 4 4 12 27 3,00

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 2 2 9
Grau de Poder 1 1 1 4 4 8 8 27 3,00

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 2 3 10
Grau de Poder 1 1 1 4 4 8 12 31 3,10

Grau de Disponilidade 1 1 1 2 1 3 4 13
Grau de Poder 1 1 1 8 4 12 16 43 3,31

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 3 5 13
Grau de Poder 1 1 1 4 4 12 20 43 3,31

Grau de Disponilidade 1 1 4 4 4 4 4 22
Grau de Poder 1 1 4 16 16 16 16 70 3,18

Grau de Disponilidade 1 1 5 3 4 4 5 23
Grau de Poder 1 1 5 12 16 16 20 71 3,09

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 2 3 10
Grau de Poder 1 1 1 4 4 8 12 31 3,10

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 2 2 9
Grau de Poder 1 1 1 4 4 8 8 27 3,00

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 2 2 9
Grau de Poder 1 1 1 4 4 8 8 27 3,00

Grau de Disponilidade 1 1 4 4 4 4 1 19
Grau de Poder 1 1 4 16 16 16 4 58 3,05

Grau de Disponilidade 1 1 1 1 1 2 3 10
Grau de Poder 1 1 1 4 4 8 12 31 3,10

Grau de Disponilidade 1 1 1 2 1 2 3 11
Grau de Poder 1 1 1 8 4 8 4 27 2,45

MATRIZ DE PODER

Grau de 
Poder Total 
(GP)

Atribuindo valores de 1 a 5 para 
os Graus de Sensibilidade e de 

Disponibilidade

Somatório do 
Grau de 

Disponibilidade 
(ΣGD) 

Meios Coercitivos Meios Utilitários
Recursos de Poder

17

18

13

14

15

16

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4
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APÊNDICE E – MATRIZ DE LEGITIMIDADE 
 
 
 
 

Para o projeto 
URBE

Para a Sociedade

1 5,00 5,00 5,00
2 3,00 4,00 3,50
3 2,00 3,00 2,50
4 4,00 4,00 4,00
5 4,00 4,00 4,00
6 5,00 3,00 4,00
7 5,00 3,00 4,00
8 4,00 4,00 4,00
9 4,00 5,00 4,50
10 4,00 5,00 4,50
11 4,00 3,00 3,50
12 4,00 5,00 4,50
13 3,00 3,00 3,00
14 2,00 3,00 2,50
15 3,00 3,00 3,00
16 5,00 5,00 5,00
17 3,00 3,00 3,00
18 1,00 4,00 2,50

Níveis de Desejabilidade

MATRIZ DE LEGITIMIDADE

Grau de 
Desejabilidade 

Total
Atores
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APÊNDICE F – MATRIZ DE URGÊNCIA 
 
 
 

 
 

Sensibilidade 
Temporal

Criticalidade

1 4,00 4,00 4,00
2 1,00 2,00 1,50
3 1,00 1,00 1,00
4 4,00 4,00 4,00
5 3,00 3,00 3,00
6 4,00 4,00 4,00
7 3,00 3,00 3,00
8 4,00 3,00 3,50
9 4,00 5,00 4,50
10 4,00 5,00 4,50
11 2,00 3,00 2,50
12 3,00 3,00 3,00
13 2,00 2,00 2,00
14 1,00 3,00 2,00
15 2,00 2,00 2,00
16 2,00 2,00 2,00
17 2,00 4,00 3,00
18 4,00 5,00 4,50

MATRIZ DE URGÊNCIA

Critérios de Urgência
Grau de Urgência 

Total
Atores
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APÊNDICE G – MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO 
 

Ator
Grau de Poder 

(GP)
X² (GP²)

Grau de 
Legitimidade (GL)

X² (GL²)
Grau de 

Urgencia (GU)
X² (GU²) IP*

1 3,35 11,21 5,00 25,00 4,00 16,00 66,96

2 3,22 10,35 3,50 12,25 1,50 2,25 11,26
3 3,18 10,12 2,50 6,25 1,00 1,00 3,18
4 3,18 10,12 4,00 16,00 4,00 16,00 50,91
5 3,18 10,12 4,00 16,00 3,00 9,00 38,18
6 3,00 9,00 4,00 16,00 4,00 16,00 48,00
7 3,00 9,00 4,00 16,00 3,00 9,00 36,00
8 3,10 9,61 4,00 16,00 3,50 12,25 43,40
9 3,31 10,94 4,50 20,25 4,50 20,25 66,98
10 3,31 10,94 4,50 20,25 4,50 20,25 66,98
11 3,18 10,12 3,50 12,25 2,50 6,25 11,14
12 3,09 9,53 4,50 20,25 3,00 9,00 41,67
13 3,10 9,61 3,00 9,00 2,00 4,00 9,30
14 3,00 9,00 2,50 6,25 2,00 4,00 3,00
15 3,00 9,00 3,00 9,00 2,00 4,00 9,00
16 3,05 9,32 5,00 25,00 2,00 4,00 15,26
17 3,10 9,61 3,00 9,00 3,00 9,00 27,90

18 2,45 6,02 2,50 6,25 4,50 20,25 4,50

Somatório (ΣX) 55,80 67,00 54,00

(ΣX)² 3113,86 4489,00 2916,00

ΣX² 173,64 261,00 182,50

Desvio Padrao (σ) 0,04 0,68 1,21

Media (µ) 3,10 3,72 3,00

MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO - ÍNDICE DE PREPONDERÂNCIA

 
IP é dado por: (GPi) x (GLi) x (GUi), onde (GPi) = 1, se GPi < K e (GPi) = K, se GPi ≥ K. O 

mesmo raciocínio se aplica aos graus de Legitimidade (GLi) e de urgência (GUi) para cada um 

dos atores. 

 Dessa forma, os atores com IP ≥ K² são considerados preponderantes, uma vez que 

possuem pelo menos dois dos atributos acima do ponto de corte K. Os atores com IP = 1 são 

irrelevantes por possuírem todos os atributos abaixo do ponto de corte. No caso, nenhum dos 

atores pode ser considerado irrelevante para a implementação do projeto URBE pelo SEBRAE. 

Por fim, aqueles atores com IP ≥ K³ são os definitivos por possuírem todos os três atributos acima 

do ponto de corte K. 
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APÊNDICE H – CÁLCULO DO PONTO DE CORTE “K” 
 

Ponto de Corte é dado por, σµΚ += , sendo que, µ  é a média geral dos dados,  dada 

por:  

       µ = ( ) 3/
GUGLGP

µµµ ++ , e  σ  é a média dos desvios padrões dos três conjunto de 

medições. Sendo assim, σ  é dado por: 

( ) 3/
GUGLGP

σσσσ ++= ,     sendo que 
( )

( )1NN

XXN 22

−

∑−∑
=σ  

  
 Usando como instrumento a planilha de cálculo do Microsoft Excel, foram definidos os 

seguintes valores: 

Para a média geral dos dados, tem-se: 

00,3

722,3

100,3

GU

GL

GP

=

=

=

µ

µ

µ

 sendo assim, 274,3=µ  

Para os desvios padrões em cada conjunto de medições, tem-se: 

098,1

826,0

195,0

GU

GL

GP

±=

±=

±=

σ

σ

σ

  sendo assim, 706,0±=σ  

 De posse desses valores, obteve-se o seguinte ponto de corte dado por σµΚ += : 

( ) 567,2706,0274,3 =−+=Κ , considerando-se o valor negativo do desvio padrão para a 

obtenção do menor ponto de corte e, conseqüentemente, do maior número de stakeholders 

definitivos. 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE INTENÇÕES SEBRAE-
PCR/SDE 

 
 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO DO RECIFE E O SERVIÇO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO – SEBRAE PE PARA A  
COOPERAÇÃO TÉCNICA e INSTITUCIONAL. 
 
O MUNICÍPIO DE RECIFE, cujo Governo é sediado na Av. Cais do Apolo 925, Bairro do 
Recife, Recife, Estado de Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
do Ministério da Fazenda, sob o n° XXXXXXXX, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. 
JOÃO PAULO LIMA E SILVA, com a interveniência da SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, com sede na Av. Cais do Apolo 925, 5º andar, Bairro 
do Recife, Recife, neste ato representada pelo Secretário Sr. FRANCISCO JOSÉ COUCEIRO 
DE OLIVEIRA, e o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE 
PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua 
Tabaiares, nº 360 Recife,  Estado de Pernambuco, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda, sob o nº 09829524/0001-64, neste ato representada 
pelo seu Diretor Técnico, Sr. José Oswaldo de Barros Lima Ramos, e pelo Diretor 
Administrativo-Financeiro, Sr. Fernando Nunes de Souza, doravante denominada 
simplesmente SEBRAE PE, as quais passam a ser denominadas conjuntamente de 
PARCEIRAS, celebram o presente Protocolo de Intenções, mediante as condições a seguir 
estabelecidas: 
 
OBJETOS DA AÇÃO 
 
Desenvolver uma cooperação mútua com vistas à formulação e execução do Programa SEBRAE 

de Desenvolvimento Local Urbano – URBE, nas Comunidades de Caranguejo/Tabayares e 
Coelhos que visam estimular o empreendedorismo e a criação  de possibilidades que transformem 
as condições sócio-econômicas e ambiental; 
 
Participar do processo tendo como referência à construção coletiva de propostas,instrumentos e 
ferramentas de trabalho de forma intersetorial e interinstitucional que inclua as organizações da 
sociedade civil e particularmente das organizações populares locais.  
 

METAS/ RESULTADOS: 

- Aumento na quantidade de empresas / empreendedores existentes; 
- Diminuição do índice de desemprego; 
- Aumento da renda familiar média dos empreendedores e de seus empregados; 
- Incremento do número de empresas tornadas formais; 
- Aumento da participação social no processo de desenvolvimento local; 
- Ampliação da consciência ambiental no uso dos recursos econômicos. 
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ETAPAS DA AÇÃO: 

1º ETAPA – Sensibilização e mobilização 
- Articulação das organizações da sociedade civil que atuam nas comunidades para formação 

da rede de apoio; 
- Articulação dos órgãos da Prefeitura que atuam nas comunidades visando integrar as ações. 
2º ETAPA – Planejamento da Ação 
- Oficinas de trabalho para a construção de um plano geral; 
- Oficinas de trabalho para a construção de planos de cada comunidade. 
3º ETAPA – Elaboração de Projetos Específicos de acordo com os planos. 
4º ETAPA – Execução dos Projetos 
 
RESPONSABILIDADES DO SEBRAE: 

- Acompanhar as atividades previstas nos planos de ação dos territórios de 
Caranguejo/Tabayares e Coelhos; 

- Apoiar financeiramente as ações que serão de sua responsabilidade, tendo como instrumento, 
os planos de ação; 

- Apoiar na mobilização dos empresários / empreendedores para participação das atividades 
previstas nos planos de ação; 

- Articular a formação de uma rede de parceiros para atuação integrada nos territórios 
selecionados. 

- Cumprir os prazos para execução das atividades propostas nos planos de ação dos territórios; 
 
RESPONSABILIDADES DA PCR: 

- Acompanhar as atividades previstas nos planos de ação dos territórios de 
Caranguejo/Tabayares e Coelhos; 

- Colocar a disposição destas Comunidades e organizações os Programas e Instrumentos de 
Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária; 

- Apoiar na mobilização e articulação das organizações populares e dos beneficiários do 
projeto para participação das atividades previstas nos planos; 

- Atuar como parte integrante da rede de parceiros através do Comitê Gestor do projeto; 
- Articular as ações de sua responsabilidade com os Órgãos componentes da PCR que atuam no 

desenvolvimento de ações nos territórios dos Coelhos e Caranguejo/Tabayares; 
- Cumprir os prazos para execução das atividades propostas nos planos de ação dos territórios. 
 
PRAZO DA AÇÃO 
 
10 de Julho a 31 de dezembro de 2004. 
 
RECURSOS: 
 
Cada Entidade assumirá contra-partidas nos planos de ação dos dois territórios, não havendo 
assim repasse de recursos financeiros entre a Prefeitura do Recife e o SEBRAE -PE. 
E, por estarem de acordo, assinam o presente Protocolo de Intenções. 
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JOÃO PAULO LIMA E SILVA 
Prefeito do Município 

 
 
 
 

JOSÉ OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS 
Diretor Técnico SEBRAE – PE 

 
 
 
 

FERNANDO NUNES DE SOUZA 
Diretor Administrativo-Financeiro 

 
 
 
 

FRANCISCO JOSÉ COUCEIRO DE OLIVEIRA 
Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 
 


