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RESUMO 

 

 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E CAPITAL SOCIAL: UMA VISÃO SOBRE O 
MOVIMENTO ASSOCIATIVISTA NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE 

 

O objetivo da presente pesquisa é realizar uma análise sobre o desenvolvimento do capital 
social, a partir do movimento associativista no município de Petrolândia, estado de 
Pernambuco. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo com 24 entidades entre 
associações, cooperativas e uma investigação sobre fatores histórico-sociais locais de 
incentivo ao capital social, utilizando os paradigmas teóricos da escolha racional e do 
neoinstitucionalismo histórico. O referencial teórico principal congrega autores como Putnam, 
Coleman, Fukuyama e Tocqueville, e, na doutrina nacional, Avritzer e Elenaldo Teixeira. O 
trabalho chama a atenção para a diferença entre o capital social espontâneo e o capital social 
induzido, o primeiro brotado espontaneamente dos movimentos sociais e o segundo, criado a 
partir do incentivo de instituições como o Estado e a Igreja Católica, especificamente no caso 
estudado em relação a conselhos deliberativos para implementação de políticas públicas, 
analisando o fortalecimento dos mecanismos de democracia participativa.  

 

Palavras-chave: capital social, democracia participativa e associativismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

PARTICIPATIVE DEMOCRACY AND SOCIAL CAPITAL: A VIEW ABOUT THE 
ASSOCIATIVE MOVEMENT IN THE MUNICIPALITY OF PETROLÂNDIA, 
STATE OF PERNAMBUCO, BRAZIL 
 

The main objective of present research is to analyze the social capital from the associative 
movement of municipality of Petrolândia, state of Pernambuco, Brazil. For in such a way, an 
empirical research was made with 24 entities between associations, cooperatives and an 
investigation on local’s social-historic factors of incentive to the creation of social capital, 
using the theoretical paradigms of rational choice and neoinstitutionalism historic. Main the 
theoretical referencial congregates authors as Putnam, Coleman, Fukuyama and Tocqueville, 
and in the Brazilian literature Avrizter and Elenaldo Teixeira. The dissertation claim the 
attention for the difference between the spontaneous capital social and the induced social 
capital, the first one sprouted spontaneously of the social movements and the second, created 
from the incentive of institutions as the State and the Church Catholic, in this study, induced 
social capital was implemented specifically in the case studied in relation the deliberative 
bodies for implementation of public politics, analyzing the empowerment of the mechanisms 
of participative democracy. 
  
Keywords: social capital, participative democracy and associativism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

  Há uns oito anos atrás, no meio de uma conversa informal escutei um 

Secretário Municipal de Petrolândia se referir de forma jocosa que nunca tinha conhecido 

outro município com número tão grande de associações, onde se tinha associações para todas 

as coisas, e quando havia uma briga interna dentro uma, ela se dividia e imediatamente era 

criada uma nova entidade. 

  Até então não havia notado esse particular de minha cidade. A movimentação 

social, passeatas, manifestações promovidas pelo sindicato e organizações da sociedade civil 

que presenciava desde criança era uma coisa natural para mim, ainda mais considerando que o 

município passou por um processo de reconstrução iniciado na década de 70, quando a antiga 

cidade e boa parte da zona rural foram inundadas para dar lugar a usina hidrelétrica de 

Itaparica, construída pela CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), e, nesse 

processo houve uma grande movimentação social em torno de reivindicações dos moradores 

desalojados junto ao Governo Federal. 

  Quando saí da minha cidade para prosseguir nos estudos superiores, em 

Caruaru inicialmente e mais tarde no Recife, percebi que o Secretário tinha razão, não 

presenciei nesses lugares uma movimentação tão intensa em termos de organizações sociais 

quanto vi em Petrolândia desde a infância. Mais tarde, pude conhecer teorias relativas à 

democracia participativa e mobilização social e me veio à vontade de estudar tais fenômenos 

de forma mais séria e sistemática. 

  Portanto, foi o desejo de analisar o processo de desenvolvimento do capital 

social e democracia participativa, através do trabalho das organizações associativistas junto 

aos conselhos comunitários, especificamente o COMDESP (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável) no município de Petrolândia, estado de Pernambuco, que levou 

a elaboração do presente trabalho.  

  Para tanto, pretendemos analisar como o desenvolvimento e a criação de 

associações e cooperativas e sua participação no COMDESP, possibilitaram o surgimento e o 
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acúmulo de capital social no município mencionado, e em que sentido isso melhorou o acesso 

aos mecanismos de alocação e definição de políticas públicas por tais entidades, gerando por 

conseqüência, um aumento nos níveis de participação democrática.  

  Então, o nosso trabalho é um estudo de caso sobre as organizações da 

sociedade civil em Petrolândia. A pesquisa que o fundamenta foi realizada por meio da coleta 

de dados em campo, com aplicação de questionário misto e conseqüente entrevista dos 

presidentes de tais entidades, totalizando pouco mais de 20 organizações, que congregam 

cerca de 2.000 pessoas, maiores detalhes metodológicos serão discutidos no início do capítulo 

segundo. Não foi definida amostra nesta pesquisa, pois ela trabalha com um prisma censitário, 

foram entrevistadas todas as associações de produtores do município, pois são essas as que 

têm assento em instâncias deliberativas de políticas públicas, ou direito para tanto, diferente 

das associações exclusivamente de moradores ou religiosas, que não possuem acesso a tais 

recursos. 

  Mas como qualquer estudo de caso, devemos ter um suporte teórico que sirva 

de embasamento e nos ajude a ler os dados empíricos. Neste sentido, trabalhamos uma 

diversidade de autores, nacionais e estrangeiros, contemporâneos e do passado, que discorrem 

sobre o movimento associativista, o capital social e a democracia participativa. Desde 

Tocqueville, estudando as associações norte-americanas no século XIX, até Putnam 

analisando o capital social na Itália, isso sem esquecer de mencionar Coleman, que consolidou 

o conceito de capital social, Olson e seus estudos de ação coletiva e Fukuyama que 

desenvolveu excelente estudo sobre a confiança como elemento necessário para consolidação 

das atividades econômicas, sociais e políticas na sociedade. Em relação aos autores nacionais, 

as principais referências são Leonardo Avritzer e Elenaldo Teixeira, que abordam a 

perspectiva das instituições híbridas entre Estado e sociedade civil, como conselhos 

deliberativos e o orçamento participativo, peças chaves no processo de redemocratização do 

Brasil. 

  O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro trata da ação racional 

individual e da ação coletiva. O foco é localizar os fatores que dão origem a ação coletiva e a 

formação das instituições, primeiramente abordando a questão da ação coletiva como produto 

da escolha racional, mas também ressaltando que existem outros determinantes para ação 

coletiva que estão além da mera racionalidade, como elementos culturais e altruísmo por parte 

do agente. Além de que, a racionalidade, não pode ser compreendida como um elemento 

universal e estático, mas deve ser contextualizada a partir das informações e demais 

elementos que possam influênciá-la. 
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  No segundo capítulo, realizamos a apresentação dos dados coletados 

empiricamente. O sentido de apresentar essas informações, sob a forma gráfica ou a análise 

generalizada das entrevistas, é possibilitar ao leitor também refletir de forma “pura”, sobre a 

realidade estudada neste trabalho, podendo também tirar suas conclusões sem a interferência 

do referencial teórico proposto. 

  O terceiro capítulo é o “núcleo duro” da dissertação. Nele são apresentados 

seus principais paradigmas e conceitos-chave, como capital social, associativismo e 

democracia participativa. As grandes questões que norteiam a pesquisa também são ali 

abordadas; quando falamos em capital social, pensamos numa capacidade de trabalho 

decorrente da agregação espontânea de agentes individuais em organizações da sociedade 

civil. Porém, diferentemente deste capital social espontâneo apresentado por autores como 

Coleman e Putnam, o capital social de Petrolândia pode ser entendido como “induzido”, na 

medida em que surgiu a partir de incentivo de atores sociais externos como o Estado e a Igreja 

Católica, por meio de repasse de recursos e criação de conselhos e fóruns deliberativos. 

  Porém, o capital social induzido possui as mesmas qualidades como promotor 

de ação coletiva que o capital social criado espontaneamente? É uma questão vital a ser 

discutida, outro problema a ser investigado é quais os fatores que explicam o ativismo 

associativista de Petrolândia, a teoria da escolha racional e o dilema do prisioneiro são os 

pontos de partida para esta análise, assim, durante a reconstrução do município, a cooperação 

era a saída mais racional dos agentes individuais dotados de poucos recursos e força política 

para reivindicar direitos junto ao Governo Federal. 

  Essa mobilização social se acumulou sob a forma de capital social. Entretanto, 

a superação de um dilema de uma ação coletiva análogo em Sobradinho na Bahia, não foi 

resolvido da mesma forma, os agentes não cooperaram entre si. Logo, os fatores que 

influenciaram a ação coletiva em Petrolândia transcenderam os limites da escolha racional, e 

terminamos por buscar no contexto histórico e na cultural local, elementos que expliquem a 

existência de acúmulo de capital social anterior ao processo de reassentamento da população 

desalojada pela usina hidrelétrica de Itaparica. 

  Por sua vez, o capítulo quarto tem por objetivo inserir o movimento 

associativista de Petrolândia, dentro de uma realidade nacional maior. Assim, um ponto que 

norteia esta parte do trabalho, é se o capital social induzido trata-se de uma particularidade de 

Petrolândia, ou se é uma característica própria do movimento social brasileiro. O capítulo em 

questão analisa de forma sucinta a participação das organizações da sociedade civil no 

processo de redemocratização após o regime militar, a criação de instituições híbridas entre 
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entidades públicas e privadas como conselhos deliberativos e orçamento participativo, e, 

também as relações entre a Igreja Católica e o movimento associativista no Brasil. 

  Não podemos deixar de mencionar que a temática do capital social tem tomado 

espaço dentro da Ciência Política contemporânea. Apesar do termo “capital” ser típico da 

Economia, quando nos referimos à capital social estamos estudando um elemento vital para a 

cooperação humana, seja em atividades econômicas ou políticas. A Constituição Federal de 

1988 abriu um espaço importante para as organizações da sociedade civil, ao implantar 

oficialmente instâncias participativas de deliberação de políticas públicas, como o COMDESP 

em Petrolândia, nestas instituições o capital social pode representar um diferencial quanto ao 

bom desempenho, pois implica em melhoria da capacidade de trabalho coletivo. 

  Feitas tais considerações, acreditamos já ser possível a leitura do presente 

trabalho. 
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CAPÍTULO I  

DA AÇÃO INDIVIDUAL A AÇÃO COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 A Ação Racional 

 

  A teoria da escolha racional parte do pressuposto que os indivíduos buscam 

pautar suas condutas da forma mais racional possível, assim, o comportamento racional será: 

“[...] aquele no qual os cursos de ação escolhidos por um ator mostram-se os mais 

adequados para que ele atinja os fins que pretende.”1 Então, racional será o agente individual 

que consegue guiar suas estratégias de ações, em qualquer área de seu convívio social, da 

política a vida privada, elegendo a melhor maneira de alcançar seus objetivos; o “melhor” 

aqui mencionado significa tanto escolher o caminho mais “fácil” para tanto, ou aquele que 

proporcione um menor custo final. 

  Como afirma George Tsebelis, em vista da teoria da escolha racional defender 

a idéia de que os indivíduos buscam dirigir as ações por critérios racionais visando atingir 

determinados fins, as atividades humanas são por sua própria natureza instrumentais: “[...] 

sustento que a atividade humana é orientada pelo objetivo e é instrumental e que os atores 

individuais e institucionais tentam promover ao máximo a realização de seus objetivos. A 

esse pressuposto fundamental chamo pressuposto de racionalidade.”2  

  O pressuposto de racionalidade aludido pelo autor, implica necessariamente na 

questão da maximização da utilidade de seus interesses pelo agente racional. Assim, para ser 

considerado como “racional” o agente deverá buscar sempre o “melhor” como objetivo de 

suas ações. O pressuposto de racionalidade também torna possível analisar as estratégias 

presentes ou futuras que serão tomadas pelos agentes na realização de seus objetivos, logo, a 

                                                 
1 RUA, Maria das Graças e BERNADES, Franco César. “Escolha Racional e Novo Institucionalismo: Notas 
Introdutórias”. RUA, Maria das Graças e CARVALHO, Maria Izabel Valadão (org.). O Estudo da Política: 
Tópicos Selecionados. Brasília: Paralelo 15, 1998, p. 322. 
2 TSEBELIS, George. Jogos Ocultos. São Paulo: EDUSP, 1998, p. 21. 
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teoria da escolha racional tem aplicação na análise dos caminhos adotados ou a serem 

adotados pelos atores sociais nas suas interações com os outros indivíduos. 

  Outro pressuposto fundamental da teoria da escolha racional é que o ponto de 

partida para ação é o indivíduo singularmente considerado, em vista de que: “A idéia do 

comportamento racional tem como foco o individuo, pois considera que esse é o único 

‘agente’ capaz de desejar e de agir. A ação coletiva é, portanto, a ação de indivíduos 

agregados.”3 Nestes termos, a teoria da escolha racional coloca como centro de sua análise o 

comportamento individual, na medida em que o único agente capaz de desejar alcançar 

objetivos é o próprio indivíduo, não sendo a ação coletiva, institucional ou não, mais que o 

reflexo da agregação dos inúmeros interesses individuais que a circundam: “O ponto de 

partida de toda a teoria da escolha racional é a proposição de que o comportamento coletivo 

pode ser entendido em termos de atores que procuram atingir seus objetivos.”4 

   Para os teóricos da escolha racional a ação coletiva surge a partir da união de 

indivíduos em torno de objetivos comuns, pois na medida em que o sujeito é racional, ele vai 

se unir ao seu semelhante se deseja alcançar objetivos comuns que seriam mais bem 

satisfeitos com o auxílio de outras pessoas. Portanto, não é de se admirar a afirmação de Jon 

Elster: “[...] a política é como uma escolha individual em escala aumentada.”5 O autor 

acredita na política nestes termos de escolha individual aumentada, pois através dela, os 

agentes individuais portadores de interesses comuns se agregam em partidos políticos ou 

instituições para implementar sua agenda de políticas públicas e ações, nas quais têm a 

afinidade e mesmos objetivos. 

  Porém, para a teoria da escolha racional a ação coletiva não existe somente 

para juntar pessoas com idênticos interesses sem um vínculo permanente, ela também é 

responsável pela criação de instituições, estas, por sua vez, são incumbidas de: “[...] regular 

as interações humanas, provendo os mecanismos para a cooperação e evitando que a 

maximização dos interesses pessoais provoque efeitos deletérios sobre todos.”6 Então, as 

instituições servem também para limitar a sanha maximizadora dos agentes individuais, que 

                                                 
3 RUA, Maria das Graças e BERNADES, Franco César. “Escolha Racional e Novo Institucionalismo: Notas 
Introdutórias”. RUA, Maria das Graças e CARVALHO, Maria Izabel Valadão (org.). O Estudo da Política: 
Tópicos Selecionados. Brasília: Paralelo 15, 1998, p. 318. 
4 RUA, Maria das Graças e BERNADES, Franco César. “Escolha Racional e Novo Institucionalismo: Notas 
Introdutórias”. RUA, Maria das Graças e CARVALHO, Maria Izabel Valadão (org.). O Estudo da Política: 
Tópicos Selecionados. Brasília: Paralelo 15, 1998, p. 317. 
5 ELSTER, Jon. “A Possibilidade da Política Racional”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: 
ANPOCS,  nº 39, Vol. 14, janeiro/1999, p. 14. 
6 RUA, Maria das Graças e BERNADES, Franco César. “Escolha Racional e Novo Institucionalismo: Notas 
Introdutórias”. RUA, Maria das Graças e CARVALHO, Maria Izabel Valadão (org.). O Estudo da Política: 
Tópicos Selecionados. Brasília: Paralelo 15, 1998, p. 337. 
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tentam a todo custo satisfazer seus interesses particulares. Afinal, se considerarmos que os 

indivíduos são racionais e tentam sempre resguardar seus interesses particulares, é evidente 

que além das instituições representarem a união de pessoas em prol de objetivos comuns, elas 

também devem servir para proteger esses agentes racionais da própria ameaça que 

representam para seus semelhantes, pois se cada um tentar maximizar seus objetivos e não 

existir limites entre os desejos e as ações individuais, a “convivência social” nesta situação 

hipotética pode desembocar num desastre. 

  Apesar da teoria da escolha racional aqui referida ser um produto das ciências 

sociais contemporâneas, quando refletimos sobre o conteúdo acima, não podemos deixar de 

realizar uma analogia entre os postulados da mesma e as doutrinas de Thomas Hobbes, em 

relação à idéia da “guerra de todos contra todos”7, trazida no seu Leviatã. Essa guerra 

universal concebida por Hobbes acontece justamente por que cada indivíduo tenta maximizar 

seus interesses particulares em desrespeito aos demais, pois o que impera no estado de 

natureza hobbesiano é que cada um busque somente velar pelo que é seu, e não há instituições 

que definam os limites entre os arbítrios e esferas de propriedades intersubjetivas. 

   Mas como os agentes são racionais, entendem que esta situação de guerra 

universalizada é insustentável em longo prazo. Por isso, resolveram se unir, realizando um 

pacto de paz, conhecido como “contrato social”: 

 
[...] um pacto de cada homem com todos os homens, de modo que é como se 
cada homem dissesse a cada homem: 'cedo e transfiro meu direito de 
governar a mim mesmo a este homem, ou esta assembléia de homens, com a 
condição de que transfira a ele teu direito, autorizando de maneira 
semelhante todas as suas ações.’ Feito isso, à multidão assim unida numa só 
pessoa se chama Estado, em latim civitas. Esta é a geração daquele enorme 
Leviatã, ou antes - com toda referência - daquele deus mortal, abaixo do 
Deus Imortal, nossa paz e defesa. (grifo original)8  
 

  É interessante o paralelo entre a teoria da escolha racional e o contrato social 

de Hobbes. Ambas partem do pressuposto de racionalização e maximização por parte dos 

agentes individuais. No estado de natureza cada um busca o melhor para si, sem se importar 

com os demais, logicamente disputas irão surgir nesse panorama, onde os conflitos são 

resolvidos diretamente pelos adversários na base da força física, já que não existem leis ou 

poder coercitivo exterior que delimitem as esferas de poder e interesses intersubjetivos. 

                                                 
7 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matérias, formas e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. São Paulo: Martin 
Claret, 2002, pp. 99 e 101. 
8 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matérias, formas e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. São Paulo: Martin 
Claret, 2002, pp. 130-131. 
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  Apesar de maximizadores de interesses, os agentes hobbesianos são igualmente 

racionais para entender que este estado de guerra perpétua pode levar os seres humanos para 

um fim próximo. Portanto, criaram o Estado e a sociedade civil nesse famoso pacto social por 

que a saída mais racional para a “guerra de todos contra todos” é justamente cooperar em 

torno de instituições.   

  Mesmo se tratando de mera hipótese, a teoria de Hobbes mostra que a idéia de 

racionalidade instrumental guiando a conduta humana sob o prisma individual, não é 

nenhuma novidade. Ela emergiu nos últimos tempos no âmbito das ciências sociais, como 

uma reação contra as explicações do comportamento humano baseada meramente em 

instituições: “[...] os marxistas analíticos, diante das limitações encontradas na própria 

teoria marxista que, por seu caráter holista, não permite a explicação das ações dos 

indivíduos, decidiram aplicar o método da escolha racional, [...]”9. 

  O marxismo adota uma explicação macro dos fenômenos sociais, ao afirmar 

que o comportamento dos indivíduos é determinado exclusivamente pelas instituições sociais, 

como diz Karl Marx, num trecho bastante conhecido e comentado de sua obra: “Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que 

determina sua consciência.”10 Ao afirmar que não é a consciência que cria o ser humano, mas 

o seu ser social, Marx está expondo sua crença no fato de que o indivíduo é produto do meio 

social em que vive, logo sua consciência é determinada por fatos exteriores, assim para o 

marxismo as escolhas individuais são conduzidas pela formação social de cada um. 

  Para os teóricos da escolha racional a explicação dos fenômenos sociais no 

marxismo sofre uma grande limitação, pois credita as ações dos indivíduos às estruturas 

sociais pré-determinadas como classe social e contexto histórico completamente 

determinante, esquecendo que o agente individual singularmente considerado possui vontade 

e capacidade de ação muitas vezes independente da estruturas sociais macro nível. Quando 

estamos nos referindo a interesse de classes, esquecemos a complexidade social que encerra 

tal expressão, como lembra Max Weber: 

 
“(...) o conceito ‘os interesses da classe operária’, para que veja por si 
próprio que emaranhado descomunal e contraditório essa expressão encerra, 
por se compor de interesses e ideais da classe operária, e em parte também 
de interesses a partir dos quais nós próprios consideramos os 
trabalhadores.”11  

                                                 
9 HAGUETTE, Teresa M. Frota. Metodologias Quantitativas na Sociologia. Petropólis: Vozes, 2003, p. 199. 
10 MARX, Karl. Para a Crítica da Economia Política; Do Capital; Do Rendimento e suas Fontes. São Paulo: 
Nova Cultural, 1999, p. 52. 
11 WEBER, Max. Ensaios sobre a Teoria das Ciências Sociais. São Paulo: Moraes, 1991, p. 72. 
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  A crítica de Weber, obviamente, é direcionada para a forma de compreensão 

marxista de apenas analisar o determinante macro da sociedade, sem levar em consideração o 

ambiente micro, aqui composto pela vontade individual de cada operário que compõe uma 

referida classe, fato também criticado por Teresa Haguette: “[...] a explicação da teoria 

marxista combinaria o holismo metodológico e a explicação funcional, deixando de fora a 

explicação intencional cuja variedade mais importante é aquela propiciada pelo método da 

escolha racional.” 12 

  Para a autora, os marxistas realizam uma explicação funcional dos fenômenos 

sociais, isto é, explicam as estruturas sociais a partir das funções que exercem ou que 

determinam no meio social. Por sua vez, as classes sociais existem para a divisão social do 

trabalho, e são essas mesmas classes que determinam as ideologias reinantes. Para o 

marxismo a função do Estado é assegurar os interesses da classe dominante e manter o 

controle social, e assim sucessivamente. 

  Isso não quer dizer, evidentemente, que todas as explicações trazidas pela 

teoria marxista seriam inválidas, apenas que estas, por limitação metodológica, esquecem um 

importante fator de análise quanto à explicação intencional dos fenômenos sociais. Ou seja, os 

marxistas esquecem que a vontade individual pode ser também um incentivo determinante na 

produção dos fatos sociais. A explicação intencional é dada justamente pelos teóricos da 

escolha racional, que assim, cobrem uma lacuna metodológica no âmbito das ciências sociais, 

isso como mencionado anteriormente, levou os marxistas analíticos a buscarem na escolha 

racional uma ferramenta metodológica que possibilitou análises de fenômenos não possíveis 

diante do holismo do marxismo clássico. 

  Neste trabalho, a teoria da escolha racional é utilizada para explicar a interação 

entre os sujeitos singularmente considerados no âmbito das associações e cooperativas, 

entidades da sociedade civil analisadas no presente estudo de caso. Discutir porque as pessoas 

ingressam nestas organizações, quais os motivos, isto é, buscar uma explicação intencional da 

conduta dos cidadãos, inclusive utilizando alguns mecanismos da teoria dos jogos através da 

teoria da escolha racional, é uma importante ferramenta para analisar alguns dos fatos com os 

quais deparamos em nosso estudo. 

  Porém, não podemos deixar de observar, que como qualquer paradigma 

teórico, a teoria da escolha racional é utilizada conforme o fenômeno social que se pretende 

analisar. Sendo uma importante arma para o estudo de comportamento de atores individuais 

                                                 
12 HAGUETTE, Teresa M. Frota. Metodologias Quantitativas na Sociologia. Petropólis: Vozes, 2003, p. 202. 
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em contexto de interação onde a racionalidade sirva de parâmetro de conduta, pelo menos de 

forma predominante. Afinal, nem sempre o comportamento humano em participar de 

instituições pode ser creditado por interesses claros e completamente racionais, como veremos 

nos tópicos a seguir. 

 

1.2 As Instituições e as Limitações Explicativas da Escolha Racional 

 

  Ao discutir a ação racional individualmente considerada, pudemos ver que os 

teóricos da escolha racional acreditam que as instituições são formadas pela agregação de 

indivíduos particulares em torno de objetivos comuns. Logo, para tal doutrina a ação coletiva, 

que engloba também os trabalhos das instituições é fruto da agregação de esforços 

individuais. 

  Tendo em vista que para a teoria da escolha racional, a ação parte do agente 

particularmente considerado interagindo no meio social, é possível chegar à conclusão de que 

a ação coletiva é uma exceção; em primeiro lugar, porque o foco de análise da escolha 

racional é justamente o comportamento individual, determinado pela própria vontade do 

agente; num segundo e mais importante plano, isso ocorre porque se partimos do pressuposto 

de que as pessoas são racionais e antes de tudo, tentam maximizar seus interesses particulares, 

elas só vão gastar tempo, dinheiro e esforço em participar de uma ação coletiva, como 

ingressando numa instituição qualquer, se o eventual benefício a ser obtido seja maior que 

seus custos. 

  Em vista disso, os teóricos da escolha racional defendem que a ação coletiva é 

uma exceção dentro do contexto social, assim, essa tendência ou dificuldade de implementar a 

ação coletiva é chamada de “dilemas da ação coletiva”, conforme preceitua Robert Putnam: 

“[...] em todas as sociedades os dilemas de ação coletiva obstam as tentativas de cooperar 

em beneficio mútuo, seja na política ou na economia.”13 Se as atividades econômicas e 

políticas são eminentemente coletivas é óbvio que o fato da ação coletiva ser uma exceção, ou 

seja, os indivíduos só participam quando lucram com a mesma, é um sério problema para o 

trabalho das instituições. Neste sentido, atividades com baixo ou nenhum retorno, terão a 

menor participação das pessoas. 

                                                 
13 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 186. 
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  Para Jon Elster: “A condição essencial para a ação coletiva bem-sucedida é a 

coordenação tácita que se torna possível quando as pessoas confiam uma nas outras.”14 Se 

os agentes são racionais, como pressupõe os teóricos da escolha racional dentre os quais o 

próprio Elster, a ação coletiva será mais fácil de acontecer quando os agentes conhecem e 

confiam naqueles com quem vão trabalhar em conjunto, isto porque, nestas circunstâncias já 

possuem uma expectativa sobre o comportamento do próximo e podem estimar dessa forma, a 

possibilidade de êxito da ação conjunta.  

  Porém, se os atores não tiverem informações suficientes sobre o 

comportamento de seus parceiros, podem surgir dificuldades para a ação coletiva. Se não 

conheço ou desconfio das intenções de meus companheiros de trabalho ou instituição, minha 

tendência natural, partindo do pressuposto de maximização da racionalidade, é não cooperar 

ou me arriscar muito, como salienta Putnam:  

 
A dificuldade de resolver os dilemas de ação coletiva neste equilíbrio 
hobbesiano significa que a sociedade se acha em pior situação do que no 
recurso à cooperação. O problema é talvez maior num complexo 
industrializado ou pós-industrializado – em que a cooperação pessoal é 
indispensável – do que numa simples sociedade agrícola. 15 

 
  Putnam informa que a solução dos dilemas de ação coletiva via solução 

hobbesiana, como mencionado no tópico anterior, não é a melhor opção. No equilíbrio 

hobbesiano, os indivíduos cooperaram como vimos, mas porque esta é a única saída para a 

sobrevivência. No mundo contemporâneo, como salienta o autor, a cooperação é fundamental 

para o sucesso das atividades humanas, se esta cooperação é definida por outros fatores além 

da mera obrigação de cooperar, ela certamente irá prosperar bastante. 

  Na verdade, a explicação unicamente pautada na escolha racional não é 

suficiente para entender porque as pessoas ingressam ou constituem instituições. Aliás, como 

salienta Fukuyama, dentro dos critérios da escolha racional é possível compreender muito da 

ação humana, mas existem fatos que transcendem a racionalidade: 

 
Podemos considerar a economia clássica como, digamos 80% correta: ela 
revelou importantes verdades sobre a natureza do dinheiro e dos mercados 
porque seu modelo fundamental de comportamento humano racional, auto-
interessado, é correto em cerda de 80% das vezes. Mas restam 20% do 

                                                 
14 ELSTER, Jon. “Marxismo, Funcionalismo e Teoria dos Jogos”. Revista Lua Nova. São Paulo: CEDEC, nº 17, 
junho/1989, p. 192. 
15 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 187. 
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comportamento humano sobre os quais a economia neoclássica dedica uma 
atenção muito superficial.16 

 

  Certamente a porcentagem levantada pelo autor é mera estimativa, não 

podemos saber ao certo se realmente 80% das ações humanas são exclusivamente racionais, 

porém, é possível afirmar que a maior parte dos atos humanos segue algum critério de 

racionalidade, sendo passível de compreensão pelos postulados da teoria da escolha racional. 

Assim, por exemplo, a economia clássica e neoclássica, como observa Fukuyama parte do 

pressuposto de racionalidade do agente individual: “Todo o imponente edifício da teoria 

econômica neoclássica contemporânea repousa num modelo relativamente simples da 

natureza humana: os seres humanos são ‘indivíduos maximizadores da utilidade 

racional’.”17 

  Relativamente simples, porque procura compreender a economia a partir da 

agregação dos interesses dos agentes econômicos individuais, que desenvolvem suas 

atividades econômicas relativamente isolados, mas que buscam se integrar ao mercado para 

negociar seus produtos e maximizar seus lucros. Entretanto, como observa o autor: “[...] 

qualquer dos termos da premissa neoclássica de que os seres humanos são indivíduos 

maximizadores da utilidade racional está sujeito a uma significa qualificação ou exceção.”18 

  Ainda que as ações “não racionais” são na visão dos teóricos da escolha 

racionais exceções, ou correspondam aos 20% preconizados por Fukuyama, elas não deixam 

de ter grande importância. Isso significa em termos de instituições, que as pessoas não entram 

nesse tipo de entidades somente para maximizar seus interesses, mas por existir outros fatos 

que as levam a cooperar com a ação coletiva: “As pessoas não privilegiam simplesmente suas 

carteiras; elas também têm idéias sobre o que é justo e o que é injusto, e fazem escolhas 

importantes de acordo com esses critérios.”19 

  Critérios menos relacionados com utilitarismo racional e mais na direção de 

noções como justiça ou moralidade, também podem ser importantes fontes de incentivo para a 

ação coletiva ou para formação de instituições: “Também é mais do que evidente que as 

pessoas nem sempre perseguem a utilidade, qualquer que seja sua definição, de uma forma 

                                                 
16 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 28. 
17 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 32. 
18 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 34. 
19 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 34. 
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“racional”, isto é, considerando as alternativas disponíveis e escolhendo a que maximiza a 

utilidade a longo prazo.”20 

  A racionalidade não pode ser entendida como um dado a priori, a adoção de 

uma estratégia racional também depende do nível de informações, das estratégias e das 

preferências eleitas pelo agente. Apesar de utilizarem pressupostos da teoria da escolha 

racional os autores do neoinstitucionalismo histórico entendem as limitações explicativas 

desta teoria: 

 
[...] embora reconhecendo que o comportamento humano é racional e 
orientado para os fins, ele (neoinstitucionalismo histórico-culturalista) 
enfatiza o fato de que os indivíduos recorrem com freqüência a protocolos 
estabelecidos ou a modelos de comportamento já conhecidos para atingir 
seus objetivos. (grifo nosso) 21   
 

  Como enfatizam Hall e Taylor, o neoinstitucionalismo histórico reconhece que 

a ação humana é orientada para certos fins, mas que as estratégias de cooperação humana 

seguem outros fatores de definição de comportamento, além da racionalidade pura. Dentre 

esses fatores poderíamos mencionar as instituições sociais estabelecidas. Segundo os autores 

mencionados, o indivíduo já ingressa num mundo repleto de instituições que podem exercer 

influência no seu comportamento: 

 
O indivíduo é concebido como uma entidade profundamente envolvida num 
mundo de instituições composto de símbolos, de cenários e de protocolos 
que fornecem filtros de interpretação, aplicáveis à situação ou a si próprio, a 
partir das quais se define uma linha de ação.”22  
 

  Isso não significa a negação da teoria da escolha racional, mas sim 

complementá-la, seria possibilitar uma explicação para pelos menos 20% do comportamento 

humano, conforme vimos em Fukuyama. Além disso, como mencionado, a racionalidade não 

é necessariamente uma estrutura universal e fixa da consciência humana, ainda que 

admitíssemos que o ser humano na maior parte do tempo busque maximizar seus objetivos, 

porém, a forma e as escolhas do que maximizar pode ser determinado por fatores fora da 

racionalidade instrumental.  

                                                 
20 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 35. 
21 HALL, Peter A. e TAYLOR, Rosemary C. R. “As Três Versões do Neoinstitucionalismo”. Revista Lua Nova. 
São Paulo: CEDEC, n° 58, 2003, p. 197. 
22 HALL, Peter A. e TAYLOR, Rosemary C. R. “As Três Versões do Neoinstitucionalismo”. Revista Lua Nova. 
São Paulo: CEDEC, n° 58, 2003, p. 197. 
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  Por outro lado, Jon Elster também chama atenção para o fato de que o processo 

de socialização não é necessariamente um determinante do comportamento, mas um elemento 

que fornece preferências e linhas de ação para o indivíduo: 

 
Contra essa hipótese eu diria que, através de sua socialização as pessoas 
adquirem, não tendências quase compulsivas a agir de uma certa maneira, 
mas estruturas de preferências – que conjuntamente com o espectro de ações 
factíveis – faz com que algumas ações específicas sejam específicas.23 
 

  O que o processo de socialização traz é a formação de preferências dentre as 

quais os agentes podem escolher, para guiar suas ações, sem existir uma relação de 

determinismo completo. Portanto, o que denominamos “ação racional” é um processo muito 

complexo que leva em consideração uma gama de possibilidades de escolhas e inúmeros 

processos de formação das preferências e mesmo “gostos pessoais” pelos agentes, que contam 

com a influência de inúmeros fatores, não exatamente determinantes, que vão desde 

elementos racionais e culturais ao contexto histórico, assim, como observa Patrick Baert: 

“[...] os teóricos da escolha racional introduzem a noção de ‘convicção racional’ sem levar 

em conta inteiramente o contexto cultural no qual as pessoas se encontram afeta o que elas 

consideram ser ou não uma convicção fundada na razão.”24 

  É muito interessante a contribuição do referido autor, pois se é verdade que as 

pessoas escolhem o mais racional para guiar suas ações, o que vem a ser “racional” é passível 

de muitas controvérsias, e, como salienta o autor, os teóricos da escolha racional parecem 

esquecer que uma ação pode ser racional num contexto e em outro não, como dizia a fina 

ironia de Machado de Assis: “Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-

lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro.”25 

  No contexto social do botocudo é mais racional usar o pedaço de pau que o 

mais caro diamante, assim, Machado de Assis nos faz refletir que a racionalidade deve ser 

avaliada não como um elemento ou dado universal a priori, mas que os agentes desenvolvem 

a racionalidade de acordo com inúmeros fatores, das informações que dispõe o agente e, 

sobretudo do contexto em que ele está inserido.  

Em nosso estudo de caso, isso fica claro quando no contexto do município de 

Petrolândia, os atores sociais cooperam em torno da ação coletiva, mas em Sobradinho-BA, 

dez anos antes, num dilema de ação coletiva análogo, não existe a mesma cooperação, ainda 
                                                 
23 ELSTER, Jon. “Marxismo, Funcionalismo e Teoria dos Jogos”. Revista Lua Nova. São Paulo: CEDEC, nº 17, 
junho/1989, pp. 182-183. 
24 BAERT, Patrick. “Algumas Limitações das Explicações da Teoria da Escolha Racional em Ciência Política e 
na Sociologia”.  Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: ANPOCS, nº 35, Vol. 12, 1997, p. 12. 
25 ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Globo, 1997, p. 170. 
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que a estratégia mais racional para os agentes exteriores pareça ser a cooperação, porém, sob 

o prisma das informações obtidas e escolhas realizadas pelos atores sociais do município 

baiano estes não optaram por agir coletivamente, conforme veremos no capítulo terceiro deste 

trabalho. Isso quer dizer, que qualquer explicação pautada na teoria da escolha racional não 

pode desconsiderar que apesar do comportamento humano ser predominante racional, essa 

racionalidade precisa ser contextualizada, para não perder seu poder de análise ou tornar-se 

alheia a realidade local. 

 

1.3 A Ação Coletiva e as Associações 

 

Nos tópicos passados discutimos sobre a ação racional, suas implicações e 

limitações, vimos também que a ação racional não pode ser entendida como absoluta ou 

universal, mas que deve ser compreendida dentro dos ambientes nos quais os agentes estão 

inseridos. No tocante a ação coletiva, vimos que esta se dá no âmbito das instituições, 

concluindo que o ingresso dos atores individuais em instituições não é somente determinado 

por critérios exclusivamente racionais, mas também por outros fatores como cultura, contexto 

histórico e preferências pessoais do próprio agente. 

Porém, em contraste com o comentado em relação à doutrina marxista, este 

trabalho não defende a perspectiva de que as instituições determinam o comportamento 

humano de modo absoluto, mas elas fornecem parâmetros e contextos de conduta, como 

expõe Ellen Immergut: “Institutions do not determine behavior, they simply provide a context 

for action that help us to understand why actors make the choices that they do.”26 

Se partíssemos do pressuposto de que as instituições e estruturas sociais são 

completamente determinantes do comportamento humano, não teríamos explicação para as 

ações que contrariam os parâmetros de conduta estabelecidos institucionalmente, inclusive, 

quando a vinculação de comportamento é dada de forma coercitiva, consoante já tivemos 

oportunidade de salientar em outro trabalho: 

 
Um exemplo é que a lei enquanto instituição humana não traz nenhuma 
compulsão comportamental para o cidadão obedecê-la, do contrário, não 
existiria um sistema prisional tão abarrotado quanto o que temos; porém, a 
lei fornece parâmetros de comportamento e possibilidade de escolha, que faz 

                                                 
26 “Instituições não determinam o comportamento, ela simplesmente providenciam o contexto para a ação que 
possibilita compreender porque os agentes fazem as suas escolhas”. (tradução livre). IMMERGUT, Ellen M. 
“The Theoretical Core of the New Institutionalism.” Politics & Society. SAGE, nº 1,Vol. 26, march/1998, p. 26.  
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com que as pessoas decidam conforme a análise dos custos e benefícios a 
serem obtidos, se irão ou não, obedecer os ditames legais.27 
 

O exemplo acima citado pode perfeitamente ilustrar como as instituições 

interagem com a ação humana. A lei, e aqui como lei compreendemos todo o aparato legal 

que forma o poder coercitivo do Estado, de norma legal a corpo de juízes e funcionários 

administrativos, não compele totalmente o comportamento do cidadão, somente traz 

parâmetros de conduta que podem ou não ser seguidos; eventuais punições pela desobediência 

existem sem dúvidas, mas elas não são suficientes para barrar todas as vontades individuais, 

do contrário viveríamos em um mundo sem crime ou transgressões legais. As ações se darão 

conforme as escolhas definidas pelo agente que vai optar pelo que fazer ou não fazer, 

influenciado pela racionalidade e uma enorme quantidade de valores e outras questões. 

Para Elenaldo Teixeira, a participação dos agentes individuais em instituições, 

pode ser gerada por dois fatores: “[...] a motivação da ação coletiva na qual se confrontam os 

paradigmas do dom e o da escolha racional. Para o primeiro, o vínculo social decorre da 

tripla obrigação de dar, receber e retribuir [...]28. A classificação do autor é bem pertinente 

diante da discussão que temos desenvolvido; ele acredita que as pessoas ingressam em 

instituições por questões de “dom” e de “escolha racional”, esse posicionamento teórico 

enquadra perfeitamente o comportamento dos agentes individuais no tocante as instituições 

aqui debatido. 

Quando admitimos que um “dom” leva as pessoas a se associarem em 

instituições, estamos aqui incluindo os fatores que a escolha racional não consegue explicar, 

como as ações nas quais os indivíduos agem por critérios altruístas e não meramente 

maximizadores. Já discutimos que a ação humana não é 100% racional, no sentido de 

utilitária ou individualista, aliás, como vimos em Fukuyama, ela é pelo menos 80% racional, 

esses no mínimo 20% restantes podem perfeitamente contemplar as pessoas que se agrupam 

com uma instituição pelo “dom”, ou seja, porque desejam contribuir graciosamente com a 

ação coletiva, por critérios culturais ou religiosos, por exemplo, sem esperar diretamente nada 

em troca. 

Porém, evidentemente nem todos os que participam de uma instituição o fazem 

sem interesses pré-definidos ou mesmo imediatos. Tendo como suposição de que os seres 

                                                 
27 ASSIS, Emerson Francisco de. “Ação Racional e Dilemas de Ação Coletiva: Reflexões sobre o papel e a 
formação de capital social na sociedade”. Revista da Faculdade de Direito de Caruaru. João Pessoa: Idéia, n.º 
01, Vol. 37, 2006, pp. 154-155. 
28 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 79. 
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humanos são predominantemente racionais, o paradigma da “escolha racional” mencionado 

pelo autor, vai indicar que a maioria das pessoas se associa a um empreendimento coletivo 

porque esta é a melhor forma para atingir seus objetivos. Embora, como já discutimos 

anteriormente, não possuímos ferramentas metodológicas para determinar que 80% da ação 

humana seja racional, é possível afirmar que a maioria das ações são racionalmente definidas, 

do contrário os postulados da economia clássica não teriam tido tanto sucesso, e, muito menos 

a ação plenamente altruísta seria fonte de tanta admiração e elogios, já que ela se torna uma 

exceção em meio ao mundo de relações baseadas no interesse e no utilitarismo. Assim, para 

Elenaldo Teixeira o paradigma do associativismo a partir da escolha racional se fundamenta:     

 
[...] nas ações individuais, suas intenções e preferências; estas decorrem da 
avaliação dos atores em termos de maior satisfação e menor custo; as ações 
das pessoas seriam resultantes da escolha dentro de restrições impostas e 
diante de alternativas com diferentes custos que não são apenas os 
monetários; a avaliação destes custos frente aos benefícios é que define as 
ações. 29 
 

Então, dentro da proposta deste trabalho, as pessoas se associam 

predominantemente pelo paradigma da escolha racional. Isso não quer dizer a negativa do 

paradigma do dom, inclusive, ele não pode ser desconsiderado dentre uma análise mais 

profunda do movimento associativista: muitas pessoas ingressam realmente em instituições 

porque acreditam nelas e em valores altruísticos. Porém, a maioria com certeza, concordando 

com a escolha racional, vai tomar parte no movimento social porque pode obter lucros ou 

benefícios maiores que os custos decorrentes da ação coletiva, sejam monetários, de tempo ou 

quaisquer outros. Elenaldo Teixeira, inclusive utiliza este paradigma para explicar que: “A 

motivação de associar-se em determinadas camadas sociais em situação de exclusão social é 

de fato um interesse de conseguir melhorias nas suas condições de vida; [...]” 30 

A afirmação do autor constata que pessoas numa situação de vida não muito 

favorável vão procurar ingressar em entidades para realizar coisas que sozinhas não seria 

possível, ou seja, melhorando seu padrão de vida. Esse é um pressuposto vital do 

associativismo e será estudado especificamente no capítulo terceiro deste trabalho. Quando 

pensamos em pessoas de classes menos favorecidas, devemos ter em mente que são 

indivíduos que via de regra não possuem muito espaço na vida para exercer o altruísmo do 

                                                 
29 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 79. 
30 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 80. 
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dom, seja por falta de recursos ou mesmo tempo disponível para tanto, pois estão mais 

ocupadas em garantir o sustento diário.  

Trazendo a discussão para uma perspectiva mais pragmática, as associações 

são um tipo específico de instituições da sociedade civil, que desempenham uma função 

social muito importante, muito além de congregar esforços de agentes individuais carentes: 

 
Entendemos que associações são elementos constituintes da sociedade civil, 
dando-lhe base institucional, construindo a sociabilidade que cimenta a 
interação social e possibilita o exercício, a partir de determinado momento, 
de um papel político próprio, diferente dos partidos e de outras 
organizações.31 

 
As próprias instituições são elementos que incentivam o desenvolvimento da 

sociabilidade, ainda que as instituições por si só, não tenham capacidade de compelir 

totalmente a ação social. Mas, na visão do autor, as associações desempenham um papel 

político de representação muito importante para a sociedade civil, e, Elenaldo Teixeira parece 

se referir especificamente as associações brasileiras, e sua contribuição para consolidação da 

democracia no país: 

 
Há de se observar que não se trata apenas de conquistas para determinados 
segmentos sociais, mas da institucionalização de mecanismo que podem 
mudar a relação entre Estado e sociedade, criando condições de uma efetiva 
democracia participativa, desde que tais mecanismos sejam utilizados pelos 
diversos atores sociais e acatados pelos agentes políticos.32 
 

  Ao afirmar que as associações são importantes para o estabelecimento de 

mecanismos de democracia participativa, Teixeira quer dizer que estas instituições atuam 

compartilhando competências e poder de definição de políticas públicas com as instituições 

oficiais, como por exemplo, através de conselhos deliberativos e mecanismos como o 

orçamento participativo, assunto a ser abordado melhor no terceiro e quarto capítulo. 

  No desenvolvimento de tais atividades, o autor também compreende que as 

associações acabam tendo o papel de conjugar a representação dos interesses de seus sócios e 

do interesse coletivo: “A questão que ainda permanece é como conjugar o interesse coletivo 

ao interesse geral já que muitas associações representam interesses de seus membros 

                                                 
31 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 75. 
32 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 76. 
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individuais e o interesse coletivo não é a mera soma de interesses individuais.”33 Ao mesmo 

tempo em que devem representar os interesses dos seus associados, na medidas em que as 

associações participam de conselhos e instâncias deliberativas de políticas públicas, elas 

também passaram a assumir a função de defender interesses gerais da sociedade, em vista de 

que, estas instâncias políticas têm poder para fixar políticas públicas macro como a definição 

de orçamento de um ente público ou a aplicação de recursos e investimentos em dada área. 

  Considerando essa nova função de agir em prol de interesses gerais maiores, as 

associações podem enfrentar um sério dilema de ação coletiva, como salienta Mancur Olson: 

“Mesmo que o membro de um grande grupo desprezasse por completo seus interesses 

pessoais, ainda assim ele não iria contribuir racionalmente para o provimento de nenhum 

benefício coletivo ou público, já que sua contribuição pessoal não seria perceptível.”34 O 

agente racional, individualista e maximizador pode perder o interesse em fazer parte de uma 

instituição que se dedique a interesses públicos nos quais não tenha nenhum ganho direto. 

  Até porque, em se tratando de um interesse coletivo, a conjunção de esforços 

individuais deve ser muito grande para alcançá-lo, assim, ainda que aquele bem público traga 

algum benefício para o agente individual, os esforços de um agente individual na sua 

consecução serão pouco perceptíveis, isso dá margem para o problema do “carona”, a ser 

estudado melhor nos capítulos seguintes. Dessa forma, um agente, considerando sua pouca 

visibilidade no conjunto de pessoas que integram a ação coletiva, pode preferir ficar de braços 

cruzados e esperar que os outros trabalhem, haja vista que o benefício coletivo vai beneficiar 

todos daquele grupo indistintamente. 

  Para Olson: “Somente um incentivo independente e ‘seletivo’ estimulará um 

indivíduo racional em um grupo latente a agir de maneira grupal.” (grifo original)35 Isto é, o 

grupo deverá proporcionar incentivos suficientes para convencer o indivíduo racional e 

maximizador a participar da ação coletiva, isso pode se dar tanto pela individualização de 

certos benefícios, ou mesmo, indo para outro lado, pela aplicação de penalidades na falta de 

cooperação. Como salienta o autor: “É da própria natureza dos incentivos sociais sua 

                                                 
33 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 79. 
34 OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais. São 
Paulo: EDUSP, 1999, p. 76. 
35 OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais. São 
Paulo: EDUSP, 1999, p. 63. 
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faculdade de distinguir entre os indivíduos: o indivíduo recalcitrante pode ser colocado no 

ostracismo, e o que colabora pode ser convidado para o centro do círculo privilegiado.”36 

  Segundo informa Olson, o próprio fato de colaborar com a ação coletiva pode 

já se tornar um incentivo para o agente individual, na medida em que, se participar mais 

poderá usufruir mais também dos benefícios trazidos pela instituição. Porém, para o autor, os 

grandes e latentes grupos enfrentam sérios problemas para implementar ação coletiva se não 

conseguirem criar esses mecanismos de incentivo: 

 
O grupo grande e “latente”, por outro lado, sempre tem um número de 
membros maior do que aquele que permitiria que eles se conhecessem uns 
aos outros, e não é provável (exceto quando se trata de um grupo formado 
por pequenos grupos federados) que ele possa se utilizar de pressões sociais 
que o ajudariam a satisfazer ao seu interesse por um benefício coletivo.37 
 

  Essas pressões aludidas são necessárias se considerarmos a racionalidade e o 

utilitarismo dos agentes, que só vão participar compelidos para tanto, porém, como temos 

reiteramente discutido, nem todos os agentes ingressam em instituições por motivos 

exclusivamente racionais-utilitaristas, existem aqueles que participam em virtude do que 

Elenaldo Teixeira denomina “dom”, conforme já analisamos nas páginas passadas. 

  Claro que todas as instituições, associações ou não, enfrentam os dilemas de 

ação coletiva mencionados. Todavia, quer seja pela existência de mecanismos de incentivo e 

coerção para incentivar a participação, ou mesmo o fato de que existem ainda muitas pessoas 

com sentimentos altruístas para ingressarem em entidades, as associações se mantêm 

presentes na sociedade e tem um importante papel a realizar: 

 
Às associações cabe desenvolver um papel catalisador, de produzir 
confiança, ativar a solidariedade. A associação constitui talvez hoje o espaço 
privilegiado onde podemos construir os laços de uma cidadania 
autenticamente democrática, nutridos da necessária tomada de consciência 
de nossa independência mútua e orientados para a instituição de formas de 
sociabilidade igualitária.38 
 

  Não podemos esquecer que as próprias associações são produtoras de 

sociabilidade e têm a capacidade de ser por si mesmas mais um incentivo para ação coletiva, 

sendo as mesmas importantíssimas para a produção de capital social, conforme discutiremos 

                                                 
36 OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais. São 
Paulo: EDUSP, 1999, p. 73. 
37 OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais. São 
Paulo: EDUSP, 1999, p. 75. 
38 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 81. 
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no capítulo terceiro, ou seja, elas não são somente produtos da ação coletiva, mas grandes 

produtores da mesma, pois congregam e organizam pessoas com interesses iguais, seja de 

natureza coletiva ou individual.  

Além disso, por meio de seu trabalho, as associações podem desenvolver 

mecanismos de gestão democrática, prestando uma série de serviços relevantes para toda a 

sociedade:   

Como se observa, é atribuída às associações representativas uma série de 
funções nas políticas sociais que vão além dos interesses corporativos e 
setoriais, constituindo-se num mandato de natureza coletiva e mesmo de 
interesse público, realizando ações de partilha na decisão, na gestão e no 
controle e fiscalização.39 
 

  Aqui Elenaldo Teixeira novamente salienta o papel das associações 

desenvolvido no tocante a proteção de interesse coletivo. Elas podem funcionar fiscalizando o 

Poder Público e democratizando o processo de gestão de políticas e recursos públicos. Dentro 

do nosso estudo de caso, discutiremos como as associações deliberam sobre a aplicação de 

recursos públicos no Conselho de Desenvolvimento Local de Petrolândia.  

No final deste trabalho, também analisaremos que após a Constituição Federal 

de 1988, as organizações da sociedade civil receberam inúmeras novas competências e acesso 

a poderes em termos de definição de políticas públicas que anteriormente não tinham, como 

salienta o autor: “Trata-se pois de um vasto aparato institucional-legal que, se devidamente 

exercitado e respeitado, daria condições de partilha do poder e de efetivação de uma 

democracia participativa.”40 A análise das instituições híbridas, formadas entre Estado e 

organizações da sociedade civil e sua relevante contribuição para formação de capital social e 

consolidação democrática será realizada no capítulo terceiro e quatro de nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
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CAPÍTULO II  

UM RETRATO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVISTA NO MUNICÍPIO DE 

PETROLÂNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 A Escolha da Metodologia do Estudo de Caso 

 

  No tópico introdutório do presente trabalho, mencionamos que foi o desejo de 

analisar as particularidades do movimento associativista no município de Petrolândia, 

estudando o processo de criação de capital social e desenvolvimento de mecanismo de 

democracia participativa, através da participação das organizações da sociedade civil em 

conselhos deliberativos de políticas públicas, que nos levou a realizar o presente trabalho. 

  Por pretender estudar uma realidade social específica, o método mais indicado 

a ser escolhido foi o do estudo de caso. Como dispõe Van Evera: “The structure of available 

data decides which method is strongest for testing a given theory.” 41 Então, a natureza dos 

dados a serem estudados é quem indicará o método a ser aplicado naquele estudo, em nosso 

trabalho, além da realidade empírica a ser analisada, devemos ter em mente que existe toda 

uma literatura, nacional ou estrangeira, que trata de capital social, associativismo, democracia 

participativa, ação coletiva, etc., que servirá de base para interpretação dos dados coletados. 

  Para Robert Yin, um estudo de caso: “[...] é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.”42 Em nossa 

pesquisa temos um fenômeno contemporâneo: as organizações da sociedade civil em 

Petrolândia, porém, não temos uma definição dos limites entre o fenômeno e o contexto, isto 

que dizer, que sabemos que existe uma mobilização social iniciada por entidades da sociedade 

                                                 
41 “A estrutura dos dados a serem avaliados decide qual método é melhor para testar uma dada teoria” (tradução 
livre).VAN EVERA, Stephen. Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca: Cornell University 
Press, 1997, p. 29. 
42 YIN, Robert K. Estudo de Caso; planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005, p. 32. 
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civil, mas não temos uma explicação formulada sobre a origem desse fato social, qual a 

origem contextual do fenômeno que pretendemos estudar e, sobretudo, quais as explicações 

que este traz para o contexto da sociedade local. 

Portanto, o desejo de buscar uma explicação para os fenômenos de 

mobilização social em Petrolândia, através da comparação com as disposições doutrinárias 

sobre o assunto, foi um dos fatores móbeis deste trabalho. Para Robert Yin, os melhores 

estudos de caso, são exatamente aqueles que se baseiam em posições teóricas relevantes para 

a ciência:    

 
Em grande parte dos estudos de caso existentes, a construção de explanação 
ocorreu sob a forma de narrativa. Uma vez que as narrativas não podem ser 
precisas, os melhores estudos de caso são aqueles em que as explanações 
refletem algumas proposições teoricamente significativas.43 
 

  O debate teórico sobre capital social e associativismo tem saído do campo da 

economia e da sociologia e ido em direção a outros ramos das ciências sociais como a ciência 

política, em vista de que o movimento associativista tem ampliado sua base de ações de 

questões meramente econômicas ou sociais, para interferir na definição de políticas públicas, 

na fiscalização ou mesmo na aplicação de recursos públicos, exercendo assim importantes 

funções quanto ao accountability e a formação de instituições híbrida entre o Estado e as 

organizações da sociedade civil, como os conselhos deliberativos, a serem estudados nos 

capítulos seguintes.  

  Porém, é preciso reconhecer que metodologicamente o estudo de caso possui 

algumas limitações, como observa Yin: “Usar os estudos de caso para fins de pesquisa 

permanece sendo um dos mais desafiadores de todos os esforços das ciências sociais.” (grifo 

original)44 Isso porque, como salienta o mesmo, o seu poder de formular teorias gerais 

cientificamente é bastante limitado: “Uma segunda preocupação muito comum em relação 

aos estudos de caso é que eles fornecem pouca base para fazer uma generalização científica. 

‘Como você pode generalizar a partir de um caso único’ é uma questão muito ouvida.”45 

  Todavia, vale salientar que este trabalho não tem a mínima pretensão de 

formular uma teoria geral sobre associativismo, capital social e democracia participativa, até 

por ter como ponto de partida um microcosmo muito específico – as atividades das 

organizações da sociedade civil num município do interior pernambucano – como já 

mencionamos, nosso objetivo é analisar uma dada realidade social, tendo como ponto de 

                                                 
43 YIN, Robert K. Estudo de Caso; planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005, p. 19. 
44 YIN, Robert K. Estudo de Caso; planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005, p. 149. 
45 YIN, Robert K. Estudo de Caso; planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005, p. 29. 
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partida discursivo todo um referencial teórico já consolidado nas ciências sociais, nacional e 

internacionalmente. 

  Apesar de suas limitações em termos de produção de uma teoria geral, os 

estudos de caso são metodologicamente válidos, se o objeto de estudo está voltado para a 

análise aprofundada de certo fenômeno social, contando com um referencial teórico relevante 

para tanto, ou seja, aquilo que Robert Yin entende por proposições teoricamente 

significativas, como vimos na página anterior. 

  A realização da pesquisa de campo que deu suporte ao estudo de caso foi 

realizada no mês de dezembro de 2006. As entidades estudadas, associações e cooperativas, 

como veremos nos tópicos a seguir, foram abordadas diretamente pelo pesquisador, que 

aplicou um questionário misto (vide anexo), composto por 13 questões, entre alternativas 

objetivas e subjetivas. Os entrevistados foram os presidentes ou representantes legais das 

organizações, a aplicação do questionário se deu pela gravação das entrevistas por aparelho de 

mp3 ou então, através de preenchimento das questões pelo próprio entrevistado, a depender da 

disponibilidade ou mesmo preferência dos presidentes. Em vista das entidades estarem 

distribuídas num raio de 50 km, na zona rural e na zona urbana do município, o período para 

contato com as mesmas, distribuição e recolhimento dos questionários ocupou todo o mês 

indicado. 

  É preciso salientar que nenhuma das organizações contatadas se furtaram a 

participar da pesquisa, todas colaboram de muito bom grado com nosso trabalho. Assim, 

nosso estudo de caso não trabalha como uma perspectiva de amostragem, mas da realização 

de um censo entre as associações e cooperativas de Petrolândia, abrangendo todas as 

entidades que foram possíveis localizar.  

  Neste capítulo iremos apresentar os dados coletados em campo, trabalhando 

preferencialmente com uma representação gráfica dos mesmos em forma de “pizza” para dar 

uma melhor noção da abragência e totalidade da realidade analisada. 

   

2.2 As Entidades 

 

Nossa pesquisa abrangeu um total de 24 entidades, entre Associações e 

Cooperativas, sendo focado apenas as instituições que congregam produtores, seja na área 

agrícola, pecuária, piscicultura, pesca e mesmo artesanato, portanto, associações de outra 

natureza como religiosas, de moradores ou desportivas foram desconsideradas, porém, a 

maioria absoluta das organizações estudadas são formadas por produtores agropecuários.  
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Estas entidades reúnem 1.903 associados, considerando que a população do 

município de Petrolândia é estimada pelo IBGE para 2005 em 30.788 habitantes46, isso 

representa que cerca de 6% deste quantitativo populacional está diretamente engajado em 

organizações de produtores. Num primeiro olhar este número não corresponde a uma expressa 

representatividade, porém, se considerarmos que a população economicamente ativa em 

Petrolândia envolvida na agricultura é de somente 3.102 pessoas, dos 11.154 que compõe a 

população economicamente ativa total do município, segundo dados do IPEA para o ano 

200047, bem como, o fato de o setor agropecuário corresponder a somente 7,86% do PIB 

municipal em 200348, com certeza mostra que a maioria da população engajada em atividades 

agrícolas está ligada a organizações de produtores rurais.  

Nosso projeto de pesquisa indicava que deveria existir no Município de 

Petrolândia entre 25 e 30 Associações e Cooperativas, após a elaboração da pesquisa de 

campo constatamos que se tratava de um pouco menos, totalizando somente 24 entidades. 

Nenhuma entidade se furtou a colaborar com a pesquisa, e esta conseguiu abranger todas as 

organizações localizadas, ou seja, todas as que estão em plena atividade, portanto, nosso 

trabalho realmente tentou elaborar um retrato detalhado sobre as Associações e Cooperativas 

de Petrolândia nos dias atuais, cujos dados serão apresentados nas páginas seguintes, 

efetuando uma espécie de censo entre estas organizações, coletando os dados que mais 

interessassem ao nosso objeto de pesquisa. 

Neste universo de 24 entidades, entre Associações e Cooperativas, que 

agrupam cerca de 2.000 pessoas, deste total de entidades, 21 são Associações Civis, 03 são 

Cooperativas e 01 Colônia de Pescadores, que possui status jurídico misto entre associação e 

organização sindical. Nesse quadro, foi constatado que as entidades são relativamente 

recentes, conforme a figura 01, 46% das organizações possui entre 06 e 10 anos de criação, e, 

33% são recém criadas, contando com até 02 anos de fundação. Interessante notar que na 

faixa intermediária, entre 03 e 05 anos, surgiram somente 8% das entidades pesquisadas, ao 

passo que 13% das mesmas possuem mais de 10 anos de funcionamento. 

 

                                                 
46 IBGE; Cidades@. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php, acesso em 03/01/2007, às 13h28. 
47 Ipeadata; Dados Macroeconômicos e Regionais. Disponível em: 
http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?189109421, acesso em 04/01/2007, às 21h50. 
48 PIBs Municipais da Região de Desenvolvimento Itaparica. Disponível em: 
 http://www.condepefidem.pe.gov.br/pib/rd/rd_municipio.asp?rd=9, acesso em 03/01/2007, às 15h47. 
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Tempo de Criação Entidades
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Dessas entidades, 58% são filiadas ao COMDESP (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Petrolândia), instância deliberativa que gerencia as políticas 

públicas de desenvolvimento no âmbito local, cuidando da aprovação e alocação de recursos 

federais e estaduais, observando que algumas entidades apontam como não participantes pela 

sua recente criação ou por estar aguardando aprovação de ingresso. 

Cerca de 38% das organizações pesquisadas estão diretamente ligadas aos 

Projetos de Reassentamento da CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), por 

estarem sediadas em áreas destes projetos ou servirem de intermediárias nas negociações e 

alocações de recursos entre os seus associados, Governo Federal e a mencionada empresa. 

Esse dado mostra preliminarmente, entre outros a seguir apresentados, o impacto que o 

movimento de reconstrução do município de Petrolândia gerou fomentando a participação 

popular em organizações sociais, após a inundação de grande parte de seu território pelo lago 

da Usina Hidrelétrica de Itaparica na década de 80. 

Segundo avaliação dos Presidentes destas entidades elas possuem relevante 

contribuição para a comunidade em geral. Conforme a figura 02, 58% dos dirigentes 

entrevistados avaliam como ótima a contribuição de sua entidade para a comunidade 

municipal, e 38% entendem a mesma como boa, sendo apenas 4% regular, não havendo 

nenhuma avaliação como “ruim”. 
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Contribuição da Entidade para Comunidade
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É obvio que os presidentes não podem ser considerados exatamente como os 

mais imparciais na avaliação do trabalho de suas entidades, porém, se considerarmos a 

implantação efetiva de projetos em prol da comunidade como um indicador de boa atuação 

organizacional, veremos que a avaliação não está muito distante da realidade, conforme o 

tópico a seguir. 

 

2.3 Implantação de Projetos 

 

Como estudado no capítulo anterior, um dos motivos que justificam a ação 

coletiva consubstanciada em organizações como as associações e cooperativas aqui 

analisadas, é a possibilidade de realização de objetivos comuns, impossíveis de ser alcançados 

pela ação individual isolada. 

Pode ser pragmatismo considerar como ótima somente a atuação de entidades 

que possuam projetos implantados, todavia, se a ação coletiva é movida exatamente pelo 

desejo de produzir resultados concretos, este certamente é um indicador válido para avaliação 

da atuação das entidades. Nesse sentido, 83% das organizações analisadas já possuem 

projetos implantados, sendo, por conseqüência, somente 17% nunca conseguiram implantar 

um projeto, uma entidade, a Associação Artes de Nossa Gente, que trabalha com artesanato, 

apontou o fato de ser recentemente constituída como justificativa para não ter projetos 

implantados, todavia esse dado é estatisticamente irrelevante, pois 33% das entidades 

possuem no máximo 02 anos de fundação conforme vemos na figura 01, isso significa que 

pelo menos metade das jovens organizações já alcançaram implantar projetos.  
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Fontes dos Recursos
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Quanto aos recursos para os projetos, 29% é originário de Bancos, 

notadamente o Banco do Nordeste e o Banco Mundial através do Projeto Renascer do 

Governo do Estado, em ambos o caso a alocação dos recursos é deliberada pelo COMDESP. 

Em segundo lugar, temos o autofinanciamento através de recursos próprios como fonte dos 

projetos, com 24% do total; por sua vez, em terceiro e quarto lugar estão o Governo Estadual 

e Federal (CHESF, CODEVASF e INCRA), respectivamente. Em menor grau estão os 

recursos oriundos das ONG’s, Município e outras fontes nas quais se incluem, inclusive, 

projetos financiados pela Igreja Católica.   

Apesar dos recursos próprios estarem em segundo lugar, a grande massa dos 

financiamentos é originário de recursos externos, principalmente governamentais. Isso indica 

uma carência em poupança interna e capacidade de autogestão, mesmo considerando que um 

quarto dos projetos seja tocado com recursos próprios. Conforme será analisado no próximo 

capítulo deste trabalho, umas das principais características do capital social é o poder de 

incentivar a poupança interna em certos grupos sociais e suprir as deficiências em conseguir 

capital financeiro externo. Isso nos leva a concluir que as associações de Petrolândia servem 

de intermediárias entre a população e o Poder Público na distribuição de recursos, haja vista 

que 63% do montante analisado na fig. 03 provêm diretamente de órgãos governamentais. 
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Natureza Projetos Implantados
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Em relação à natureza dos projetos implantados, quase metade (46%), são na 

agropecuária, principalmente fruticultura irrigada, pequena agroindústria e criação de 

caprinos, segundo dados mostrados na figura 04, estas são atividades econômicas basilares da 

microrregião de Itaparica, na qual o município se localiza49, entretanto, o “grosso” do PIB 

municipal tem outra origem: “Petrolândia, que tem na indústria seu maior peso (70%), onde 

os chamados Serviços Industriais de Utilização Pública – SIUP representam a atividade 

principal (geração de energia – casa de força da CHESF).” 50 Porém, esta atividade não 

envolve grande quantitativo de mão-de-obra, por isso o investimento é direcionado em 

projetos agropecuários, atividades tradicionais do local. Em seguida, 14% dos projetos se 

dedicam a infra-estrutura básica, através da construção de casas populares, instalações 

sanitárias e abastecimento d’água, financiados com recursos estaduais, municipais e do Banco 

Mundial.  

Em menor grau, temos os projetos de capacitação dos associados e construção 

de sedes para entidades (10% cada), existindo projetos de piscicultura (7%), e até mesmo para 

promoção de atividades esportivas (7%). Vale salientar que os 10% relativos à construção de 

sedes não se trata da aplicação de recursos próprios, mas da captação de fontes externas, 

eventualmente os recursos próprios recaem nesse caso como mão-de-obra fornecida pelos 

associados. 

Evidentemente, este processo de implantação de projetos encontra inúmeras 

dificuldades em seu percurso, desta forma, nossa pesquisa pediu que as entidades apontassem 

os principais problemas que enfrentam para realização de seus projetos, e, consoante os dados 
                                                 
49 Região de Desenvolvimento Sertão do Itaparica; cadeias produtivas locais. Disponível em: 
http://www.condepefidem.pe.gov.br/regiao_desenvolvimento/itaparica/cadeias.asp, acesso em 03/01/2007, às 
19h04. 
50 Região de Desenvolvimento Sertão do Itaparica; cadeias produtivas locais. Disponível em: 
http://www.condepefidem.pe.gov.br/regiao_desenvolvimento/itaparica/cadeias.asp, acesso em 03/01/2007, às 
19h04. 
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visualizados na figura 05, 35% das entidades apontaram as dificuldades financeiras como 

barreira na implantação de projetos, ou seja, considerando que o Estado é o principal ente 

financiador de projetos, as organizações possuem dificuldades para conseguir recursos 

estatais. Este é mais um dado que corrobora com a hipótese de que estas entidades têm grande 

parte de seu trabalho voltado para consecução de recursos públicos. Em nosso projeto de 

pesquisa já havíamos indicado que uma das hipóteses era a de que o movimento associativista 

de Petrolândia era incentivado pelo Estado, os dados coletados empiricamente caminham 

nessa direção, na medida em que as instituições têm a maioria de seus projetos financiados 

por recursos estatais, e aguardam o recebimento de recursos públicos para implementar seus 

projetos, inclusive, apontando a ausência de cooperação do Estado como fator de relevância 

(23%) no impedimento de realização dos mesmos.  

 

Dificuldades na Implantação de Projetos
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Além disso, consoante o quadro acima, 23% indicam a burocracia como 

empecilho para os seus projetos, ou seja, 81% dos problemas estão diretamente ligados ao 

Estado. Em primeiro plano, a burocracia pode ser identificada também como ausência de 

cooperação estatal, e, assim não haveria porque analisar as duas categorias em nossa pesquisa. 

Todavia, na pesquisa de campo ficou claro uma nítida diferença, a ausência de cooperação 

estatal indica que as organizações não estão conseguindo chegar aos órgãos estatais para 

financiar os projetos, e a burocracia, por sua vez, mostra que existe um possível órgão público 

financiador, mas que os recursos não estão disponíveis ou com facilidade de acesso pelo 

truncado labirinto de documentos e procedimentos que as entidades enfrentam para consegui-

los.  
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  Os problemas internos são responsáveis por apenas 19% das dificuldades que 

os dirigentes apontam para a implantação de projetos de suas entidades. Entre estes 

poderíamos citar a falta de pessoal capacitado, isto é, a falta de conhecimento entre os 

associados para gerenciar os projetos. Este dado é curioso, na medida em que os próprios 

dirigentes dizem que a participação interna dos associados é baixa, mas que ao mesmo tempo 

não elencam isso como grande entrave para implantação de projetos, conforme veremos no 

tópico a seguir. 

 

2.4 Direção das Entidades 

 

  Em nossa pesquisa os responsáveis pela resposta ao questionário que 

apresentamos foram os representantes legais de cada entidade, isto é, seus presidentes ou 

coordenadores gerais. É evidente que não poderia ser de outra forma: os presidentes 

concentram as principais informações sobre a entidade, sem dúvida uma abordagem aos 

associados poderia trazer outros dados de relevância, como por exemplo, a avaliação dos 

mesmos sobre os trabalhos de suas organizações, porém, num universo de 2.000 pessoas 

teríamos que delimitar uma grande amostra e mudar o foco da pesquisa que tem um objeto 

mais conduzido para o âmbito da direção institucional. 
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  Um dos primeiros itens investigados foi saber a quanto tempo os dirigentes 

estavam no exercício da presidência, desta forma, 75% estão em até 03 anos como 

presidentes. Conforme a figura 01, somente 33% das entidades possui até 02 anos de 

fundação, assim, mesmo que esse dado de 75% considere as entidades recém criadas, sobram 

42% de diretorias com até 03 anos distribuídos entre as organizações mais antigas, das quais 
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46% das entidades possuem de 06 a 10 anos de criação, e 13% têm mais de uma década de 

criadas. 

  Esse dado indica uma relativa alternância no poder na direção interna, 

mostrando a princípio que as entidades possuem espírito democrático em sua organização. 

Porém, este argumento pode ser um tanto falacioso, pois não temos outro dado para 

corroborá-lo; a alternância no poder pode significar também instabilidade interna e constantes 

lutas, para constatar uma hipótese ou outra demandaria uma longa pesquisa interna em cada 

organização junto aos seus associados. Por outro lado, fazendo uma analogia com os Estados, 

sabemos que não raro as democracias estáveis são dotadas de governos de longa duração. 

  Pelo menos um quinto (21%) das organizações já está com o mesmo presidente 

há mais de seis anos. Esse dado não é tão irrelevante considerando que 59% (fig. 01) estão 

nesta faixa etária, significa que em quase um terço delas as diretorias estão cumprindo longos 

mandatos. Uma informação certamente curiosa é o fato de que somente 4% das entidades 

estão na faixa intermediária, com diretoria com 03 a 05 anos no poder, assim, o mandato das 

diretorias das organizações em Petrolândia está concentrado entre mandatos curtos e 

mandatos mais longos. 

  No tocante a ocupação dos presidentes, 50% trabalham somente com 

atividades ligadas aos objetivos de suas entidades e consequentemente, outros 50% também se 

dedicam à atividades estranhas aos objetivos de suas organizações. Associações sem fins 

lucrativos não remuneram sua diretoria, fato que somente acontece com as Cooperativas, e 

entre as organizações estudadas somente existem 03 Cooperativas, isso leva seus diretores a 

buscarem fontes externas de sustento, seja na área objeto da entidade ou em atividades 

completamente diversas. 
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  A figura 07 aponta a natureza das profissões ou atividades extras exercidas 

pelos presidentes, para os 50% que se dedica a uma outra profissão que não diga respeito aos 

objetivos de sua entidade. Quase a metade (43%) destes dirigentes são funcionários públicos, 

categoria que inclui desde funcionários da CHESF, servidores estaduais e ocupantes de cargos 

comissionados a nível municipal, por outro lado, 19% mencionaram participarem de Igreja, 

notadamente a Católica, gerando certa confusão estatística, haja vista que a participação em 

agremiações religiosas também é objeto da 6ª questão de nosso questionário, que tem por 

objetivo medir a participação em outra entidade do movimento social, ao passo que a variável 

que estamos analisando no momento está mais direcionada a ocupação profissional. 

  Dos entrevistados 13% se declararam como estudantes, no caso, estudantes de 

nível superior, a maioria dos quais possui outra ocupação também. Já 6% se dedicam ao 

comércio, e os restantes 19% estão concentrados em inúmeras e distintas atividades como 

advocacia e artesanato, por exemplo. 

É relevante notar que 92% dos entrevistados declararem participar de outras 

entidades do movimento social. Esse é um eixo basilar em se tratando de capital social, 

conforme discutiremos no próximo capítulo, no qual a participação social dos indivíduos tem 

uma forte tendência a se expandir e se diversificar na medida em que se engajam em 

movimentos sociais.  

 

Participação em outras Entidades

28%

15%
6%18%

9%

9%

15%
Igreja

Sindicato

Clubes Sociais

Partidos Políticos

MST

Esportes

Outras

Fig. 08 

 

  A figura 08 mostra um quadro dessa participação em outras entidades ligadas 

ao movimento social. Ali, vemos que 28% dos que declaram integrar outras entidades além de 

sua organização estão ligados a uma “Igreja”, é sabida a religiosidade do povo sertanejo, não 

sendo este um dado estranho. Evidentemente, esse dado não significa mera filiação religiosa, 

até porque, certamente o número de ateus em Petrolândia deve ser irrelevante, mas a 

participação ativa em grupos de mobilização social ou organizações religiosas indicas como 
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comissões pastorais (Pastoral da Terra, Pastoral dos Pescadores), ou grupos de oração (Terço 

dos Homens), assim fica caracterizada a prevalência do catolicismo entre os representantes 

das entidades, sendo que somente um dos diretores declarou integrar Igrejas de culto 

protestante (Adventista). Como discutiremos no capítulo seguinte, a Igreja é importante fonte 

de socialização, inclusive duas entidades (Colônia de Pescadores e Associação dos Jovens 

Empreendedores), informaram contar com recursos eclesiásticos para o custeio de seus 

projetos. 

  Dos entrevistados 18% disseram pertencer a partidos políticos, neste caso, 

também não foi considerada a mera filiação, mas o engajamento ativo e a eventual 

participação em diretório municipal. Neste sentido, foi trazido um dado de enorme relevância 

para esta pesquisa: entre os que declaram integrar partido político, a grande maioria pertence a 

agremiações opositoras aos governos estadual e municipal, segundo a figura 09, abaixo:  

 

Partidos Políticos dos Presidentes

17%

17%

17%

49%

PT

PDT

PSDB

PTB

Fig. 09 

 

  Assim, 83% dos que informaram integrar partidos políticos, estão distribuídos 

entre partidos de oposição aos governos locais, integrando o PTB, PT e PDT, considerando o 

governo do estado através da União Por Pernambuco (PMDB-PFL-PSDB), que governava 

Pernambuco quando da pesquisa e o governo municipal (PPS-PMDB-PSDB-PV). Todas as 

entidades dirigidas por oposicionistas possuem projetos implantados com recursos públicos, 

que como vimos são em sua maioria originários de Bancos, Governo do Estado e Federal (fig. 

03). Outra informação relevante é que 81% das entidades apontam problemas relativos ao 

Estado como empecilhos na realização dos projetos, como burocracia, ausência de cooperação 

estatal e falta de recursos financeiros, e, neste quantitativo igualmente estão incluídas as 

entidades dirigidas por “situacionistas” (PSDB), que reclamam tanto do Estado como os 

oposicionistas.  
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  Em nosso projeto de dissertação, levantamos duas hipóteses que agora 

confrontaremos com dados empíricos: a primeira que a existência das entidades e do 

COMDESP (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Petrolândia) 

democratizaram o acesso aos recursos e a segunda que organizações dirigidas por pessoas 

com ligação com a situação em termos de governos estadual ou municipal teriam maior 

facilidade no acesso de recursos públicos.  

  Esses recursos públicos são gerenciados pelo COMDESP, instituição 

deliberativa composta por órgãos governamentais e 58% das entidades analisadas. De fato, se 

considerarmos que 83% das organizações já têm projetos implantados, e destes, 63% são 

diretamente originários de fundos públicos, então realmente a existência das entidades 

facilitou e mesmo incentivou a aplicação dos referidos recursos, democratizando o acesso aos 

mesmos.  

Aliás, esses dados aliados a grande criação de entidades nos últimos anos, 

conforme disposto na figura 01, indicam que houve um verdadeiro “boom” na criação de 

entidades nos últimos anos em Petrolândia, trazendo um forte indício de que a existência 

destes recursos públicos é na verdade, um forte fator de fomento ao surgimento de 

organizações e entidades, assim, em Petrolândia as políticas públicas tem um grande reflexo 

na criação e manutenção destas entidades, mostrando que o capital social, não é somente 

surgido espontaneamente, mas que o Estado pode incentivá-lo, conforme discutiremos no 

próximo capítulo. 

  Por outro lado, a hipótese de que a ligação com as forças governamentais locais 

dificulta para uns e facilita para outros o acesso aos recursos não pode ser empiricamente 

constatada. Primeiro, pelo acesso aos recursos ser muito uniforme como vimos, segundo, 

como nos referimos acima, por que estas mesmas entidades reclamam em alta proporção e de 

forma igualmente uniforme da burocracia, ausência de recursos e da cooperação estatal, 

independente da posição partidária de seu dirigente. 

  Assim, existe uma média de 1,45 projetos implantados por entidades, não 

conseguimos encontrar nenhuma correlação forte entre número de projetos e partido político 

dos dirigentes. As organizações com o maior número de projetos são a COOPBARREIRAS 

com 05 projetos e a Colônia de Pescadores José Alexandre de Melo com 3, a primeira 

entidade é dirigida por elementos ligados aos Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ao PT, 

logo, oposição ao governo municipal e estadual dos últimos anos, e a última, seu presidente 

exerce cargo comissionado na Prefeitura local, ou seja, situacionista; por outro lado, também 
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verificamos outras entidades dirigidas por oposicionistas ou situacionistas com um ou dois 

projetos implantados cada.  

  Voltando a análise da participação dos presidentes em outras entidades, 15% 

participam de sindicato, neste caso, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia, que 

teve papel primordial na luta pela reconstrução do município e no fomento de organizações, 

fato a ser discutido também no próximo capítulo. Em menor grau, 9% dos dirigentes são 

ligados a atividades esportivas, notadamente associações futebolítiscas amadoras, e 9% dos 

mesmos são diretamente participantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra), observando que entre as associações entrevistadas, três estão sediadas em 

assentamentos ocupados pelos sem-terra. 
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  Um indicativo importante quanto ao engajamento destes dirigentes no 

movimento social, é o tempo de experiência no mesmo. Dessa forma, é interessante notar que 

57% dos presidentes declaram que já possuem mais de 16 anos de experiência no movimento 

social, o que acrescido aos 13% que se encontram na faixa de 11 a 15 anos de experiência, dá  

um total de 70% com mais de 11 anos de movimento social, indicando que os dirigentes são 

longamente experimentados em organização social.  

  Se lembrarmos que a figura 01 informa que 87% das atuais entidades têm 

menos de 10 anos de constituídas, isso nos leva a concluir que a experiência dos presidentes 

foi bastante anterior, que iniciaram sua participação social em outras entidades, portanto, já 

traziam uma bagagem ao ingressar em suas atuais organizações. Fica descartada a hipótese 

que a iniciação no movimento social se deu somente ou majoritariamente pela Igreja, pois esta 

congrega somente 28% das atividades extra-entidades, e certamente a participação na Igreja 

não está concentrada entre os mais experientes no movimento social, mas logicamente deve 
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abranger todas as faixas de análise da figura 10, ou seja, podem ter sido iniciados no 

movimento social através da Igreja, tanto a pouco quanto há muito tempo. 

  Portanto, ou estes dirigentes participaram de organizações já extintas, ou 

somente um fato histórico do município pode explicar porque 57% dos dirigentes foram 

iniciados no movimento social há mais de 16 anos. Este fato, já aventado em nosso projeto de 

dissertação foi o movimento de reconstrução do município após a inundação de grande 

parcela de seu território através da Usina Hidrelétrica de Itaparica pela CHESF (Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco), processo que perdurou até o fim da década de 8051, a própria 

FUNDAJ aponta em relatório um acompanhamento sobre a grande mobilização social 

decorrente do processo de reassentamento a partir de 1986 até o início da década de 9052, fato 

a ser mais bem discutido no capítulo seguinte. 

  Como já reportado, 38% das entidades entrevistas estão localizadas em 

projetos de reassentamento, dado muito revelador na consolidação da hipótese referida. Além 

disso, entre os dirigentes, 33% apontaram diretamente que sua experiência social se iniciou no 

processo de reassentamento. 

  Mas, retornando a análise inicial, 26% dos dirigentes iniciaram sua 

participação no movimento social há menos de 05 anos, ou seja, bastante recentemente, e o 

número possui certa relevância, pois representa um quarto do total. Neste caso, estão incluídas 

experiências muito distintas como o ingresso no MST ou a participação de reuniões para 

formação de associações de artesãos.   

  Na faixa intermediária, de 06 a 10 anos de experiência está a minoria, com 4% 

do total, assim, deixando transparecer que tanto no tempo de constituição das entidades, 

quanto na participação dos dirigentes no movimento social, a concentração estatística está 

localizada nos dois pólos, que indicam prevalência de iniciantes e veteranos no movimento 

associativista. 

  Por fim, analisaremos a participação interna dos associados, segundo a 

avaliação de seus presidentes: 

 

                                                 
51 História de Petrolândia.  
http://www.petrolandiape.com.br/historia.html. acesso em 04/01/2007, às 16h23. 
52 ARAÚJO, Maria Lia C. de. “Capítulo 4 – Organização Sócio-Política.” LIMA, Ana Eliza M. V. et alli. 
Reassentamento Rural em Itaparica 1987-1996. Recife: FUNDAJ, 1996. Disponível em: 
www.fundaj.gov.br/geral/textos%20online/economia/ana%20e%20magda.pdf, Acesso em 03/01/2007, às 15h36. 
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  É curioso o fato que 96% dos mesmos presidentes consideram a contribuição 

de sua organização para a comunidade como ótima-boa, e mais da metade (63%) indica a 

participação interna de suas associações como regular, então, quem realiza os “relevantes” 

serviços prestados a comunidade: a própria diretoria? É o que este dado curioso parece 

indicar, na medida em que a participação interna é regular, mas que 83% das entidades 

possuem projetos implantados, inclusive, a maioria com recursos públicos, como já 

mencionamos exaustivamente. 

  Mais intrigante ainda, é que, nos termos da figura 05, os próprios presidentes 

avaliam que somente 19% dos problemas na implantação de seus projetos são decorrentes de 

fatores internos, nos quais a participação regular dos associados está incluída. Para os 

presidentes são entraves mais preocupantes os problemas oriundos do Estado: falta de 

recursos financeiros, ausência de cooperação dos entes estatais e a velha burocracia. 

  Este dado não é tão espantoso, haja vista que 76% dos projetos são tocados 

com recursos externos (fig. 03). Portanto, a dificuldade no acesso destes recursos é muito 

mais séria para os representantes das organizações que a ausência de participação interna dos 

associados. Esta é uma informação muito reveladora, conforme analisaremos no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO III  

O CAPITAL SOCIAL E O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 O Conceito de Capital Social 

 

  James Coleman, em seu já clássico artigo Social Capital in the Creation of 

Human Capital, traz uma definição bastante interessante sobre capital social:  

 
Social Capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety 
of different entities, with two elements in commom: they all consist of some 
aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors – 
whether persons or corporate actors – within the structure.53  
 

 Para o autor, portanto, o capital social implica em capacidade de organização 

das pessoas em instituições das mais variadas origens dentro das estruturas sociais, logo, o 

capital social é um elemento que permite a união das pessoas em torno da consecução de 

objetivos pelo ingresso em entidades. 

  O debate sobre capital social tem sido bastante levantado na última década, 

Bernardo Kliksberg aponta o capital social como uma das quatro formas de capital elencados 

pelo Banco Mundial: o primeiro é o capital natural, composto pelos recursos naturais; o 

segundo, o capital construído, formado pelas obras de infra-estrutura, bens de capital, recursos 

financeiros e comerciais; o terceiro é o capital humano, que consiste nos indicadores sociais 

de certa sociedade, relativos à saúde, educação, etc; e o quarto, o capital social propriamente 

dito.54 

                                                 
53 “Capital Social é definido por sua função. Ele não é uma coisa única, mas uma variedade de diferentes coisas, 
com dois elementos em comum: ambos consistem de algum aspecto das estruturas social, e facilitam a ação de 
certos agentes – seja pessoas ou agentes corporativos – dentro dessas estruturas.” (tradução livre). COLEMAN, 
James S. “Social Capital in the Creation of Human Capital”. Disponível em: 
http://econ.tau.ac.il/papers/publicf/Zeltzer2.pdf, acesso em 28/04/2007, às 07h15, p. 05. 
54 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 116. 
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  Para Fukuyama, por sua vez, o capital social: “[...] é uma capacidade que 

decorre da prevalência de confiança numa sociedade ou em certas partes desta sociedade.”55 

O conceito trazido por Fukuyama traz um elemento imprescindível: a confiança como chave 

promotora do capital social, afinal, se este é como diz Coleman uma capacidade de se 

trabalhar em grupos, evidentemente que este trabalho coletivo só pode ser realizado se as 

pessoas confiam entre si mutuamente. E por uma causa óbvia: se não confiamos em nossos 

companheiros de trabalho, certamente toda atividade desenvolvida será prejudicada, ou pior: 

ninguém ingressa num trato coletivo voluntário se desconfia de seus eventuais companheiros 

de jornada.  

  Sobre confiança, especificamente, conceitua Fukuyama: “[...] a expectativa 

que nasce no seio de uma comunidade de comportamento estável, honesto e cooperativo, 

baseado em normas compartilhadas pelos membros da comunidade.”56 A confiança consiste 

numa mera expectativa, pois se apenas confiássemos nas pessoas que conhecemos 

proximamente, amigos, familiares ou vizinhos, nossa vida social seria muito restrita, podendo 

trazer custos econômicos e sociais a longo e médio prazo. A confiança reportada por 

Fukuyama se trata de um elemento vital a cooperação e ao capital social: para trabalharmos 

em grupos, associações, etc, ou seja, temos uma expectativa de que pessoas, a princípio 

“desconhecidas” possam corresponder a esta expectativa, realizando um trabalho honesto e 

cooperativo, como mencionado acima. 

  Certamente a confiança que sedimenta o capital social deve ter um fundamento 

maior, ou seja, a grande questão é de onde se origina essa confiança que depositamos nas 

pessoas ditas “desconhecidas”. Esse fundamento, segundo Fukuyama trata-se da cultura: “O 

capital social difere de outras formas de capital humano na medida em que é geralmente 

criado e transmitido por mecanismos culturais como religião, tradição ou hábito 

histórico.”57 Para o autor, as pessoas confiam uma nas outras porque essa confiança foi 

trazida e conservada por elementos culturais, tais quais os indicados: religião, tradição, 

história daquela comunidade, são condições referenciais que permitem que as pessoas 

circulem dentro de uma comunidade maior que a família, a vizinhança ou o círculo restrito de 

amigos. 

                                                 
55 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 25. 
56 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 46. 
57 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 46. 
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  A capacidade de trabalhar coletivamente encontra na cultura fatores de 

incentivo e coesão, por isso afirma Kliksberg: “A cultura cruza todas as dimensões do capital 

social de uma sociedade. A cultura subjaz atrás dos componentes básicos considerados 

capital social, como a confiança, o comportamento cívico, o grau de associativismo.” 58  

  Para Kliksberg, este enlace entre capital social e cultura: “[...] podem ser 

alavancas formidáveis de desenvolvimento se forem criadas as condições adequadas. Seu 

desconhecimento ou destruição, pelo contrário, podem criar obstáculos enormes no caminho 

para o desenvolvimento.”59 Assim, a capacidade de cooperação intergrupal trazida pela 

cultura através do capital social, pode facilitar as atividades econômicas, haja vista que 

nenhum empreendimento econômico ou social é desenvolvido de forma isolada. Portanto, se 

existe uma predisposição cultural que facilita a cooperação entre as pessoas, isto é de grande 

valor para as atividades humanas. 

  Como afirma Fukuyama: “Tal sociedade terá melhores condições de inovar 

organizacionalmente, uma vez que o alto grau de confiança permitirá que uma grande 

variedade de relacionamentos sociais emerja.”60 A confiança fará prosperar inúmeras 

atividades, numa sociedades onde os indivíduos não confiam no próximo as relações sociais 

estarão prejudicadas e isso pode trazer uma certa estagnação econômica, ninguém está 

disposto a investir, se não confia nas pessoas com quem irá trabalhar. 

E esta confiança não é somente importante no âmbito econômico, mas, 

sobretudo no político. Por isso, em conhecido estudo Robert Putnam afirma: “Para a 

estabilidade política, para a boa governança e mesmo para o desenvolvimento econômico, o 

capital social pode ser mais importante até do que o capital físico ou humano.”61 Se a 

capacidade de cooperação já é importante para atividades econômicas, ela será mais vital 

ainda na política: uma sociedade onde os cidadãos são politicamente engajados, tende a 

realizar uma vida política mais transparente, participativa e rica, por isso o autor afirma: 

“Criar capital social não será fácil, mas é fundamental para fazer a democracia 

funcionar.”62 

                                                 
58 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 121. 
59 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 123. 
60 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 42. 
61 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 192. 
62 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 194. 
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  Putnam coloca o capital social acima do capital financeiro em importância, por 

uma questão bem simples: mesmo com recursos econômicos disponíveis se os agentes não 

têm confiança no seu próximo para investi-los, não conseguiram desenvolver suas atividades, 

pois a vida econômica é algo desenvolvido por meio de redes sociais, e não pode ser realizada 

exclusivamente no âmbito individual. Na vida política, essa cooperação urge mais ainda, pois 

se trata de uma relação poder exercida no âmbito coletivo, na qual, como discutiremos a 

seguir, os laços surgidos espontaneamente são mais valorosos que os decorrentes da coerção.  

 

3.2 Capital Social e Associativismo 

 

  Muito antes do debate sobre capital social ser consolidado por Coleman e 

Putnam na década de 90, Aléxis de Tocqueville no clássico Democracia na América já trazia 

relevante contribuição para o debate sobre o associativismo e a importância do movimento 

social. Tocqueville em visita aos Estados Unidos no início do século XIX, já observava: 

 
É freqüente os ingleses executarem isoladamente coisas gigantescas, ao 
passo que não há pequeno empreendimento para o qual os americanos não se 
unam. É evidente que os primeiros consideram a associação um poderoso 
meio de ação, mas os outros parecem ver nela o único meio de agir de que 
dispõem.63 
 

  Tocqueville informa que as associações têm grande representatividade na 

sociedade norte-americana, e por meio da união de esforços nestas entidades os americanos 

realizam pequenas ou grandes tarefas. Como salienta o autor, a associação é importantíssima 

para o desenvolvimento de ações coletiva no referido país: “Enfim, sempre que se trata de 

pôr em evidência uma verdade ou desenvolver um sentimento com o apoio de um grande 

exemplo, eles se associam.” 64 

  Essa união em associações para realização de objetivos comuns de acordo com 

Tocqueville ocorre para suprimento de uma dada carência, ou seja, seguindo os critérios da 

ação racional descritos no capítulo inicial, os norte-americanos se unem para realizar 

atividades que não podem promover individualmente isolados, e que em outros países são 

realizados pelo Estado ou por integrantes da nobreza: “Onde quer que, à frente de um novo 

                                                 
63 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 132. 
64 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 131. 
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empreendimento, você vê na França o governo e, na Inglaterra, um grão-senhor, pode estar 

certo de que, nos Estados Unidos, perceberá uma associação.”65 

  Então é para suprir o papel do Estado ou da nobreza que os americanos se 

unem em associações, como salienta Tocqueville: “São as associações que, nos povos 

democráticos, devem fazer as vezes dos particulares poderosos que a igualdade de condições 

faz desaparecer.”66 Os Estados Unidos do início do século XIX eram uma sociedade formada 

por pessoas “iguais”, isto é, uma massa de imigrantes, na qual não se havia a distinção de 

classes e nem as relações de obrigações, ainda de cunho medieval, entre nobreza e população 

comum, tampouco os norte-americanos naquela ocasião tinham um Estado forte e 

centralizado como o francês. Assim, suas necessidades não poderiam ser supridas pela 

nobreza presa por relações clientelistas ou por um Estado paternal, logo, a principal forma de 

efetivar empreendimentos coletivos para os norte-americanos era unir seus esforços em torno 

de ações coletivas. 

  Assim, Tocqueville observa que nas sociedades aristocráticas européias existe 

“[...] um pequeno número de cidadãos poderosíssimos e riquíssimos; cada um deles pode 

executar sozinho grandes empreendimentos.”67 Os aristocratas não precisam, via de regra, se 

associar para realizar qualquer projeto ou empreendimento, pois dispõem de recursos políticos 

e, sobretudo, financeiros para tanto. Já numa sociedade marcada pela igualdade, na qual não 

exista esse pequeno grupo de cidadãos privilegiados por nascimento ou fortuna, sucede o 

contrário, como salienta Tocqueville:  

 
Nos povos democráticos, ao contrário, todos os cidadãos são independentes 
e fracos; não podem quase nada por si mesmos e cada um deles não poderia 
obrigar seus semelhantes a lhe prestar seu concurso. Assim, caem todos na 
impotência se não aprenderem a se ajudar livremente .68 
 

  Então, para Tocqueville é a necessidade que levam os norte-americanos a se 

associaram, pois constituem um povo formado por pessoas “independente e fracas” e que para 

promover qualquer empreendimento é necessário que: “[...] os associados sejam 

                                                 
65 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, pp. 131-132. 
66 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 135. 
67 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 132. 
68 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 132. 
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numerosíssimos para que a associação tenha alguma força.”69 Fazendo assim, o papel que o 

Estado ou os integrantes da nobreza desempenham na Europa. 

  Porém, o mais importante da contribuição de Tocqueville para nossa pesquisa é 

uma informação que ele nos traz, em relação ao fato de que essa prática do associativismo 

para a realização de empreendimentos, acaba tendo uma repercussão social muito relevante: 

“Quando os cidadãos tiverem a faculdade e o hábito de se associar para todas as coisas, eles 

se associarão com idêntica naturalidade para as pequenas e para as grandes.”70  

  É, portanto, o hábito de se associar indicado por Tocqueville que gera e, 

sobretudo, aperfeiçoa aquilo que denominamos capital social no primeiro tópico deste 

capítulo. O associativismo gera um hábito, extensivo às pequenas e grandes atividades. 

Cidadãos que estão acostumados a se mobilizarem nas pequenas tarefas, assim o farão para as 

grandes e vice-versa. O capital social fica, então, fortalecido, pois como vimos, ele consiste 

justamente na capacidade de trabalho em conjunto na sociedade. O associativismo se originou 

na união para realizar objetivos impossíveis de ser atingidos por cidadãos iguais e de recursos 

limitados, como os norte-americanos do início do século XIX, porém, quando este 

associativismo se dissemina como prática social, ele tende a se multiplicar de forma 

espantosa, e vira um hábito que passa a integrar a cultura daquela dada sociedade. 

  Por isso, mais de um século e meio após Tocqueville, Putnam afirmou:  

 
Os estoques de capital social, como confiança, normas e sistema de 
participação, tendem a ser cumulativos e a reforçar-se mutuamente. Os 
círculos virtuosos redundam em equilíbrios sociais com elevados níveis de 
cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem-estar coletivo. 71 
 

  Putnam se refere a um círculo virtuoso provocado pelo desenvolvimento do 

capital social. As práticas associativistas se acumulam como indica o autor; o hábito do 

associativismo dissemina a confiança, sendo assim, válido o paralelo de Putnam entre capital 

financeiro e capital social: “Tal como sucede com o capital convencional, os que dispõem de 

capital social tendem a acumular mais.” 72 Como o capital social repousa em confiança, por 

meio do hábito do associativismo, esta fica reforçada com seu exercício constante. 

                                                 
69 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 133. 
70 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, pp. 143-144. 
71 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 186. 
72 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 179. 
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  O hábito do associativismo iniciado para suprir deficiências da comunidade, 

como o exemplo citado por Tocqueville, na qual os norte-americanos se unem em entidades 

para agregar forças, acaba se incorporando a cultura local. Assim, existe a transformação de 

uma necessidade, racionalmente explicada, conforme discutimos no capítulo inicial, em 

hábito cultural, integrante da ideologia de certa comunidade. 

  Discutir a perspectiva do capital social transformado em hábito cultural, tendo 

como base os dados apresentados no capítulo segundo sobre o município de Petrolândia, é 

tarefa do próximo tópico. 

 

3.3 O Capital Social “Induzido” no Município de Petrolândia    

 

  No capítulo segundo deste trabalho, apresentamos inúmeros dados empíricos 

sobre o movimento associativista em Petrolândia, agora chega o momento de fazermos uma 

análise das informações coletadas com os conceitos teóricos, apresentados no primeiro 

capítulo, na qual discorremos sobre dilemas de ação coletiva e no início do presente capitulo 

que abordarmos definições teóricas sobre capital social e associativismo. 

  Inicialmente, quando falamos sobre capital social no município de Petrolândia, 

devemos ter em mente que o movimento associativista, mencionado por Tocqueville nos 

Estados Unidos, ou no caso de Putnam no norte da Itália, não é o mesmo que numa localidade 

do sertão de Pernambuco, aliás, Fukuyama já menciona esse fato, sobre a diferente 

distribuição de capital social de acordo com a sociedade: “O capital social não é distribuído 

uniformemente entre as sociedades. Algumas mostram uma propensão à associação mais 

acentuada que outras, e as formas preferidas de associações diferem.” 73 

  Aliás, esse autor indica que países de origem latina como o nosso possuem 

déficit na promoção de capital social espontâneo, quer seja, por meio de associações 

comunitárias como as estudadas: “Muitos países latinos católicos, como França, Espanha, 

Itália e diversas nações da América Latina, ostentavam uma distribuição de organizações em 

forma de sela, com famílias fortes, um Estado forte e relativamente pouco no meio.”74 

  O que Fukuyama quer dizer é que países de tradição latina possuem Estado 

muito forte, centralizado e famílias igualmente poderosas, presas por relações de clientelismo 

e dependência. Assim, a princípio, nestes lugares não são tão imprescindíveis às associações 

                                                 
73 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 43. 
74 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 71. 
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formadas por pessoas “comuns”, na medida em que as necessidades podem ser supridas pelo 

Estado ou por estas famílias poderosas, portanto, a solução para os dilemas de ação coletiva 

não é determinada pela cooperação entre iguais, mas por laços de sociabilidade desenvolvidos 

em relações de hierarquia. 

  Por sinal, Putnam também faz a mesma observação, diferenciando as tradições 

comunitárias entre latino-americanos e norte-americanos: 

 
Em nosso jargão, os norte-americanos herdaram tradições de civismo, ao 
passo que aos latino-americanos foram legadas tradições de dependência 
vertical e exploração. Não que as preferências ou predileções de norte-
americanos e latino-americanos fossem diferentes; o fato é que contextos 
sociais historicamente determinados propiciaram-lhes diferentes 
oportunidades e motivações.75 

 

  Nos Estados Unidos, lembrando o que vimos em Tocqueville, as tradições de 

civismo estabeleceram fortes conexões de solidariedade na população que tinha que se unir 

em associações para a realização de qualquer empreendimento coletivo, pois não podiam 

contar com o auxílio do Estado ou de algum “grão-senhor” para tanto. Na América Latina se 

deu o processo inverso, tudo era provido pelo Estado ou por grandes senhores, assim, não 

houve a formação do mesmo espírito de civismo que na América do Norte, decorrente do 

hábito dos cidadãos de sempre cooperarem entre si para as menores tarefas, através das 

associações. 

  Vale salientar, não é que a sociabilidade exista somente pela participação em 

associações, ela podem ser desenvolvida nas diversas instituições humanas. Para Fukuyama, a 

sociabilidade se desenvolve em três frentes na sociedade: “Há três largos caminhos para a 

sociabilidade: o primeiro é baseado na família e nos laços de parentesco; o segundo, em 

sociedades voluntárias fora do âmbito familiar, tais como escolas, clubes e organizações; e o 

terceiro é o Estado.”76 

Fukuyama indica que nos países de tradição latina a sociabilidade está centrada 

em dois picos: Estado e família, ao passo que o centro, o qual deveria ser ocupado pelas 

entidades da sociedade civil, como as associações, está lá em baixo, pois as entidades civis 

são em menor número ou importância nas nações latinas, por isso, o autor faz a analogia com 

a cela, objeto que possui o meio mais baixo. 
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  Os autores até então abordados, especialmente Putnam enxergam com muitas 

reservas as relações de sociabilidade decorrente do Estado ou da família:  

 
O governo autoritário, o clientelismo, a coerção ilegal e quejandos 
representam a solução subótima da ‘omissão’: através deles os indivíduos 
conseguem alguma trégua na guerra de todos contra todos, sem buscar o 
sonho impossível da cooperação. A força e a família são um sucedâneo 
primitivo da comunidade cívica. 77 
 

  As relações de clientelismo e governo autoritário para Putnam podem 

representar soluções para os problemas de ação coletiva, mas possuem um caráter inferior as 

decorrentes da cooperação voluntária, haja vista que: “[...] envolvem permuta interpessoal e 

obrigações recíprocas, mas a permuta é vertical e as obrigações assimétricas.”78 São assim, 

formas de interação social que implicam em relações de hierarquia, com direitos e obrigações 

desigualmente distribuídos para as partes: “Na relação vertical entre patrono e cliente, 

caracterizada pela dependência e não pela reciprocidade, é mais provável haver 

oportunismo, seja por parte do patrono (exploração), seja por parte do cliente (omissão).”79 

  Como mencionado acima, Putnam não vê com bons olhos as relações sociais 

determinadas hierarquicamente (verticais), na qual existem laços de dependência e não de 

solidariedade entre os envolvidos na relação social, inclusive, em seu trabalho ele consegue 

estabelecer uma correlação entre predominância de organizações hierarquicamente 

organizadas e mau desempenho governamental na Itália: 

 
O índice de afiliação a organizações hierarquicamente organizadas (como a 
Máfia ou a igreja católica institucional) deve estar negativamente associado 
ao bom desempenho do governo; na Itália, pelo menos, os devotos mais 
fervorosos são os que têm menos espírito cívico. 80 
 

  É evidente que Putnam enxerga neste tipo de relação social elementos 

prejudiciais ao capital social. Afinal, na medida em que o capital social é capacidade de 

trabalho em conjunto, para o autor quando este trabalho é definido por mera obrigação ou 

coercitivamente, ou então, as trocas de obrigações são desiguais entre as partes, como no 

exemplo da Igreja Católica ou da Máfia, respectivamente, ele não possui as mesmas virtudes. 

                                                 
77 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 187. 
78 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 186. 
79 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 185. 
80 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 185. 



 56 

Afinal, sua capacidade de mobilização social fica prejudicada, o capital social para o autor 

ocorre nas relações em que existe um vínculo de solidariedade, por serem estabelecidos entre 

partes iguais, como ocorre nas associações formadas por pessoas de um mesmo nível social, 

por isso, o autor correlaciona às regiões que contam com participação dos cidadãos em grupos 

horizontalmente organizados com bom desempenho governamental na Itália: “A afiliação, a 

grupos horizontalmente organizados (como clubes desportivos, cooperativas, sociedades de 

mútua assistência, associações culturais e sindicatos) deve estar positivamente relacionada 

com o bom desempenho governamental.” 81 

  E isto ocorre por um motivo bem simples: as pessoas cooperam melhor quando 

podem fazer isso espontaneamente. Além disso, como salienta Jon Elster: “Cada um age de 

maneira solidária porque sabe que os outros também agirão solidariamente.”82 Portanto, 

numa sociedade onde existe o hábito da cooperação, é disseminada a expectativa que todos, 

ou a maioria das pessoas também ajam de forma solidária, e a prática desta conduta fica 

consolidada no meio social. Por outro lado, quando se realiza uma tarefa por obrigação ou por 

meios coercitivos certamente o desempenho não será tão bom, pois a única razão que levam 

as pessoas a participar são definidas por fatores externos, às vezes contrários aos seus 

interesses imediatos, por isso, para Putnam são os vínculos horizontais, que implicam em 

relações sociais igualitárias e espontaneamente desenvolvidas que trazem melhor desempenho 

institucional: “[...] quanto mais horizontalizada for a estrutura de uma organização, mais ela 

favorecerá o desempenho institucional na comunidade em geral.”83   

  Para Putnam e os demais autores analisados o capital social emerge, sobretudo, 

das práticas horizontais de sociabilidade, como o associativismo norte-americano, proveniente 

da união de cidadãos comuns em torno de certos objetivos, ficando claro que eles vêm com 

muita desconfiança formas de sociabilidade baseadas em relações de hierarquia, na qual os 

vínculos sociais são “forçados”, como os decorrentes do Estado. Fukuyama diz que: “A 

sociabilidade espontânea é essencial à vida econômica porque virtualmente toda atividade 

econômica é desenvolvida por meio de grupos e não por indivíduos.”84 Então, pela lógica do 

referido autor, se uma sociedade possui grande sociabilidade espontânea, como a 
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desenvolvida pelas associações, está também tem grandes chances de ter um elevado 

desenvolvimento econômico, pois possui em seu cerne mais elementos que facilitam a 

cooperação interindividual  que em outros tipos de sociedades menos participativas. 

  Trazendo estes conceitos teóricos para a observação dos dados trazidos no 

capítulo segundo deste trabalho, vimos o quanto o movimento associativista de Petrolândia 

possui ligações com os entes estatais, através do financiamento de seus projetos ou do 

incentivo do Estado para formação destas entidades, pois conforme informado, 63% dos 

recursos que as associações e cooperativas de Petrolândia utilizam são originários diretamente 

de fundos públicos. 

  Diferentemente das associações norte-americanas estudadas por Tocqueville, 

as associações petrolandenses, parecem servir de intermediárias entre os cidadãos 

individualmente considerados e o Estado. O fato de que, 81% dos problemas enfrentados na 

implantação de projetos pelas entidades são relativos ao Estado, como falta de cooperação 

governamental e burocracia, levam a crer que as organizações petrolandenses vivem na 

expectativa de obterem recursos públicos, e que, apesar de seus representantes legais 

considerarem majoritariamente a participação interna nestas entidades como regular (63%), 

também revela que é mais importante para os presidentes das associações e cooperativas 

contar com recursos públicos que com a participação interna de seus associados. 

  Além disso, somente 24% dos projetos são implantados com recursos próprios. 

Putnam já observava a importância de associações de crédito rotativo, como fator de relevante 

promoção de capital social e autofinanciamento para certos grupos sociais: “As associações 

de crédito rotativo mostram como os dilemas de ação coletiva podem ser superados mediante 

o aproveitamento de fontes externas de capital social, [...]”85  

  Como vimos também, os autores são muito críticos a sociabilidade incentivada 

pela Igreja, e verificamos que 28% dos representantes participam de movimentos religiosos, e 

a própria Igreja Católica financiou alguns dos projetos implantados. Os autores trabalhados 

são muito pessimistas quanto ao papel da Igreja no desenvolvimento do capital social, Putnam 

é muito enfático nisso: “Na Itália, o bom governo é subproduto de grupos orfeônicos e dos 

clubes de futebol, e não do fervor religioso.” 86 Fukuyama, por sua vez, observa que:  
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A religião pode ser um obstáculo ao desenvolvimento econômico quando os 
clérigos, em vez de preços de mercado, estabelecem um preço ‘justo’ para as 
mercadorias e declaram que determinadas taxas de juros representam 
‘usura’. 87 
 

  Apesar de Fukuyama também observar que: “[...] certas formas de religião 

podem ser muitos úteis.”88 Mesmo assim, fica claro que ambos os autores não enxergam a 

Igreja, e sobretudo neste caso, a Igreja Católica, como elemento incentivador de um bom 

“capital social”, em vista das relações de hierarquia estabelecida entre esta e seus fiéis. Porém, 

não podemos esquecer de contextualizar o seguinte fato: na América Latina a Igreja Católica 

tem um histórico de proximidade com o movimento social desde a década de 60, com a 

Teologia da Libertação, na qual as organizações religiosas representaram uma grande 

resistência política contra os regimes autocráticos militares da região, conforme discutiremos 

no capítulo quatro. Ao passo que na Europa a Igreja Católica esteve muito próxima das forças 

políticas conservadoras, sobretudo na Itália e na Espanha Franquista. Então, em vistas de 

fatores históricos regionais, não é de se estranhar à proximidade da Igreja Católica com as 

Associações, Cooperativas e seus representantes no município de Petrolândia. 

  Muito antes disso, a religião já era um importante fator de mobilização social 

no interior do Nordeste. A Guerra de Canudos retrata por Euclides da Cunha n’Os Sertões é 

sinal deste poder agregador que a religiosidade, senão, o misticismo mesmo, possuem na 

cultura nordestina, aliás, em Canudos foi verificado práticas coletivas de produção e 

propriedade comunitária, mostrando uma larga cooperação espontânea em comunidade: 

 
Nada queriam desta vida. Por isto a propriedade tornou-se-lhes uma forma 
exagerada do coletivismo tribal dos beduínos: a apropriação pessoal apenas 
de objetos móveis das casas, comunidade absoluta da terra, cujos donos 
recebiam exígua quota, revertendo o resto para a companhia. (grifo 
original)89 
 

   Cunha ao se referir a “companhia” está ironizando o fato de que os sertanejos 

entregam a maior parte de sua produção agrícola à coletividade de Canudos, sendo este um 

exemplo histórico da religião como promotora de ação coletiva, inclusive, contrária aos 

interesses estatais, no caso, contra o regime republicano recém implantado no país. 

Mas, como explicar o papel do Estado no desenvolvimento do capital social 

associativista em Petrolândia? O ativismo social da Igreja Católica em toda América Latina, 
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bem como, a religiosidade do povo sertanejo justifica sua participação junto às Associações e 

Cooperativas no referido município. Porém, no tocante ao Estado é preciso explorar e discutir 

melhor sua interação com as entidades. 

  Ficou claro o quanto os doutrinadores aqui debatidos, especialmente Putnam e 

Fukuyama social reputam como negativa a participação do Estado para criação do capital 

social, pois como vimos, para estes autores ele deve ser produto espontâneo da sociedade, por 

meio da mobilização dos indivíduos em entidades civis. O Estado, por sua vez, é responsável 

por relações sociais hierarquizadas, onde a colaboração dos agentes sociais não se dá 

livremente, mas através de mecanismos coercitivos. Todavia, é muito curiosa a interação entre 

o Estado e as organizações no município de Petrolândia, transparecendo que as associações 

servem de representante da comunidade junto ao Estado. 

  Num primeiro plano, gostaríamos de salientar que entendemos ser o aspecto 

mais relevante do capital social não sua origem, se espontânea ou induzida, mas a sua 

capacidade de mobilização social e o seu poder de trazer algum benefício à comunidade em 

geral. Neste sentido, fica claro que houve um processo de formação de capital social em 

Petrolândia, são 24 entidades que agregam cerca de 2000 pessoas, juntando grande parcela da 

população economicamente ativa do município, conforme discutimos no capítulo anterior. 

  Também é evidente uma das características que estudamos sobre o capital 

social: o seu poder de multiplicação. Nesse sentido, já apresentamos o dado de que 92% dos 

representantes entrevistados participam de outra entidade além da sua, quer seja: Igreja, 

sindicato, partidos políticos, clubes sociais, MST, etc. A experiência destes no movimento 

social também é outro dado muito relevante: 70% possuem mais de 10 anos engajados em 

práticas do tipo, isso significa que iniciaram sua participação em outras entidades. Ambos os 

dados corroboram a hipótese teórica apresentada que o capital social se multiplica e se 

expande, assim o habito do associativismo tende a se disseminar em todo meio social, tanto é, 

que também é grande o número de organizações surgidas nos últimos tempos: 33% do total de 

entidades entrevistas têm menos de 02 anos de criadas, certamente incentivadas pelo sucesso 

das anteriores e pela possibilidade de conseguirem recursos para o financiamento de seus 

projetos. 

  As posições antiestadistas de Putnam e de Fukuyama são compreensivas no 

contexto histórico-social em que são originários: ambos norte-americanos. O próprio 

Fukuyama salienta esse aspecto cultural da sociedade de seu país:  
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Continua sendo exato que os americanos tendem a ser antiestatistas, a 
despeito da substancial expansão do governo nos Estados Unidos no século 
XX. Mas esses mesmos americanos antiestatistas submetem à autoridade de 
uma série de grupos sociais intermediários, inclusive famílias, igrejas, 
comunidades locais, locais de trabalho, sindicatos e organizações 
profissionais.90 
 

  Conforme a informação trazida acima, fica claro que os norte-americanos 

tendem a confiar mais nas chamadas organizações da sociedade civil que no Estado, e que 

essas organizações muitas vezes assumem papéis não realizados pelo Estado, enquanto que na 

América Latina, e, no caso de Petrolândia, as organizações parecem desenvolver uma 

qualidade de intermediária entre o cidadão e o Estado no recebimento e aplicação de recursos 

públicos. 

  Fukuyama falando sobre a posição antiestatista norte-americana explica que ela 

se deve à rejeição ao assistencialismo pelos cidadãos americanos mais conservadores:  

 
Os conservadores, que se opõem ao Estado prover certos tipos de assistência 
social, geralmente professam acreditar no individualismo. Mas essas pessoas 
não raro são simultaneamente favoráveis ao fortalecimento de certas 
instituições sociais como a família ou a Igreja. Nesse sentido não estão sendo 
absolutamente individualistas; ao contrário, estão propondo uma forma de 
comunitarismo não-estatista. 91 
 

  Assim, o forte senso norte-americano de participação civil, implica numa 

oposição ao clientelismo assistencialista estatal, muito comum em sociedades latino-

americanas. Além disso, como ressalta o autor nos Estados Unidos existe uma cultura 

antiburocrática: “Há uma forte tradição de hostilidade aos burocratas e um sentimento 

generalizado de que qualquer coisa que o governo possa fazer, o setor privado pode fazer 

melhor.” 92 

Porém, em vista destas críticas, quanto à participação estatal na sociedade 

civil, fica uma questão: Podem as políticas públicas estatais criar capital social de “boa 

qualidade”? Acho que esta é uma pergunta que intriga a nossa pesquisa. 

  Como já discutimos, o Estado pode fomentar o surgimento do capital social ao 

incentivar e dotar de recursos às entidades da sociedade civil. Se capital social é capacidade 

de mobilização social isso ocorre em Petrolândia evidentemente: as entidades se mobilizam 
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em torno dos recursos públicos e o número de entidade cresceu consideravelmente nos 

últimos anos como mencionado. 

  Mas, este capital social induzido pelo Estado possui as mesmas “virtudes” do 

capital social “espontâneo” mencionado por Putnam ou Fukuyama? Não será um capital 

social que serve somente para o fortalecimento de vínculos verticais de dependência e 

clientelismo? 

  Na medida em que o capital social “induzido” de Petrolândia consegue realizar 

um processo de democratização da aplicação de recursos públicos, podemos dizer que a 

mobilização social, ainda que gerada por políticas públicas, é sim, bastante positiva para 

aquela comunidade. Os dados apresentados no capítulo segundo confirmam esta afirmação 

não só pelo fato de 58% dos presidentes considerarem como “ótima” a contribuição de sua 

entidade para a comunidade em geral, mas, sobretudo, porque 83% das entidades entrevistas 

já possuem algum projeto implantado e a maioria destes com recursos públicos como 

mencionado, portanto, essas entidades conseguem tomar o lugar de porta-vozes da população 

local, e, intermediárias entre o Estado e o cidadão, como já mencionamos reiteradamente. 

  Constatamos também na nossa pesquisa empírica que apesar de toda essa 

participação estatal, o capital social “induzido” pelo Estado não implica necessariamente em 

relações clientelistas ou favorecimento partidário. Não só pelo fato de entidades dirigidas por 

oposicionistas aos governos estaduais e municipais conseguirem financiar seus projetos com 

recursos públicos, mas, sobremaneira, porque as entidades dirigidas por governistas também 

reclamarem da burocracia e da falta de cooperação estatal da mesma forma que as demais, 

além disso, o número de projetos implantados por oposicionistas ou situacionistas se encontra 

numa mesma média geral. Assim, as ligações políticas diretas com o Estado possuem um 

impacto mínimo no quesito acesso aos recursos, então, a existência destas entidades 

representa uma democratização na aplicação de recursos.  

  Logo, seguindo este raciocínio podemos responder com um “sim” a pergunta 

de que o Estado pode criar e fomentar capital social. Entretanto, apesar de o capital social 

induzido apresentar uma grande capacidade de mobilização social e democratização na 

aplicação dos recursos, existe um ponto em que o capital social espontâneo parece levar 

vantagem: o poder de autofinanciamento da comunidade. 

  Já discutimos reiteradamente que a maioria dos recursos financiadores dos 

projetos em Petrolândia são provenientes de fontes externas: 76% do total, montante 

espantoso, apesar de cerca de ¼ (24%) dos projetos serem financiados com recursos próprios, 
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esses muitas vezes são aplicados em contrapartidas de projetos cuja maior parte dos recursos 

vieram de fora.  

Também já mencionamos que a existência de associações de crédito rotativo é 

um diferencial do capital social espontâneo, que parece não ser muito desenvolvido em 

Petrolândia, portanto, em suma, podemos dizer que em nosso estudo de caso, o capital social 

induzido possui inúmeras virtudes comuns ao capital social espontâneo, mas parece não 

incentivar a formação de poupança interna, e, pode trazer a dependência com fontes de 

financiamento exterior. Tal fato é evidente quando os presidentes das entidades indicam ser a 

burocracia um problema para implantação de seus projetos e não a falta de participação 

interna em suas associações. 

  Nesse sentido, é muito reveladora alguns trechos da entrevista prestada pelo 

presidente da COOPBARREIRAS, o Sr. Silvério Oliveira:  

 
Eles (as entidades) querem produzir, querem comercializar, querem 
conseguir recursos, tudo isso, mas o governo ainda está por traz deles. Agora 
me diga uma coisa: quando o governo não tiver mais atuação, quando o 
governo não tiver mais dever de intervir nessas entidades, quando 
‘tivererem’ só eles, só eles se mexerem, como vai ser? Sem recurso nenhum 
de fora, como essas pessoas vão trabalhar?  
[...] 
A minha preocupação com as entidades do sistema de Itaparica, a maioria 
delas, é isso, é depois que o governo não tiver mais nenhuma pendência 
junto com eles, junto a eles, e aí? (sic)93   
 

  Existe um lado negativo do capital social induzido que é a possibilidade de 

gerar dependência dos recursos externos, que fica claramente exposto na fala do presidente 

acima transcrita. Mas a própria preocupação de um representante destas entidades, indica já 

existir certa conscientização sobre isso. Porém, este fato não tira o mérito, nem a possibilidade 

de existir uma modalidade de capital social que surja por indução externa, e, que este capital 

social uma vez instalado tende-se a multiplicar como o capital social espontâneo.  

  Por outro lado, não podemos usar como justificativa para dependência de 

recursos externos o fato de Petrolândia ser um município do sertão nordestino, no qual a 

comunidade não dispõe de nenhum recurso, além daqueles oriundos de auxílio externo, por 

isso essa preocupação das entidades em funcionar como “antena” para os recursos 

alienígenas. Como informa Putnam, as associações de crédito rotativo são universalmente 

difundidas, como sinal da cooperação espontânea provocada pelo capital social: 
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Da Nigéria à Escócia, do Peru ao Vietnã, do Japão ao Egito, dos imigrantes 
antilhanos do leste dos Estados Unidos aos chicanos do oeste, dos iletrados 
aldeões chineses aos bancários e analistas econômicos da Cidade do México, 
raro é onde não se tenha notícia das associações de crédito rotativo. (grifo 
original)94 
 

  Essa difusão das associações de crédito rotativo, não só entre os povos que 

dispõe de recursos, mas, sobretudo, em comunidades carentes, como mencionado por Putnam, 

lança por terra a hipótese de que estas não se formaram em Petrolândia somente pela carência 

financeira da população local. Certamente que só a possibilidade de conseguir recursos 

externos facilmente por meio da organização em entidades, já mina um pouco o ânimo de 

promover a poupança a nível local, formando um incentivo em sentido contrário. 

  Mas o incentivo estatal ao associativismo e a “subvenção” governamental às 

entidades não é nenhuma novidade, nem tampouco pode ser vista como mera coincidência, 

existe um sem-numero de políticas públicas direcionadas para tanto, inclusive a nível 

internacional. Nestes termos, Bernardo Kliksberg, economista e sociólogo argentino, 

consultor de diversos organismos internacionais ligados a ONU, inclusive o Banco Mundial, 

defende a participação do Estado em promover uma política de participação social: 

 
Uma das revoluções organizacionais mais importantes a serem feitas pelo 
Estado, para transformá-lo num Estado social inteligente, é conseguir 
substituir a cultura burocrática atual aberta ou sorrateiramente 
antiparticipativa por uma cultura realmente interessada na participação e 
disposta a promove-la. 95 
 

  O “Estado social inteligente” de Kliksberg, deve promover a participação 

social na disseminação de políticas públicas, incentivando a acumulação de capital social: 

“Mobilizar o capital social e a cultura como agentes ativos do desenvolvimento econômico e 

social não constitui uma proposta desejável, mas, se acrescentado a outras utopias, é viável, 

dá resultados efetivos.” 96  

  Kliksberg fala de diversas experiências bem sucedidas com a mobilização de 

capital social na América Latina, citando um caso bastante conhecido dos brasileiros, a 

instalação do orçamento participativo em Porto Alegre, classificando a mesma como uma das: 

“[...] já diversas experiências de trabalho participativo conjunto entre a burocracia pública e 

a comunidade com excelentes resultados em diferentes realidades.” 97 

                                                 
94 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005, p. 177. 
95 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 93. 
96 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 139. 
97 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 93. 
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  Eis então um exemplo de “Estado social inteligente”, que sabe trabalhar com a 

sociedade civil, na visão do autor. Para este, a experiência do orçamento participativo em 

Porto Alegre, representou bem este aproveitamento do capital social pelo Estado, 

configurando um novo enfoque na direção das políticas públicas estatais, em suas palavras: 

 
[...] uma nova distribuição de funções entre município e sociedade civil, com 
a ativação enérgica desta; instalação de formas de democracia direta junto à 
representativa; forte redução da margem para a corrupção, ao tornar-se tão 
transparente e vigiado o processo de aplicação das finanças públicas; 
condições desfavoráveis para as práticas desfavoráveis para as para as 
práticas clientelistas, e descentralização das decisões.98 
 

  Então, fica claro que para Kliksberg o “Estado social inteligente”, trabalha na 

perspectiva que a sociedade civil pode-se tornar uma importante parceira do Estado, se este 

souber aproveitar o capital social e incentiva-lo a crescer. Fazendo o paralelo com as 

entidades em Petrolândia vemos dois aspectos em comum: o combate ao clientelismo e a 

descentralização das decisões políticas, no caso em relação à implementação de recursos. Os 

recursos são aplicados mediante a aprovação de um Comitê, no caso o COMDESP, as 

eventuais dificuldades no acesso dos mesmos são niveladas para todos, independente do 

vínculo partidário: vencer a burocracia. Apesar do entusiasmo de Kliksberg, uma questão que 

não podemos deixar de levantar é se o Estado não está apenas usando estas entidades para 

realizar trabalhos originalmente de sua competência, principalmente se considerarmos as 

afirmações seguintes: 

 
É necessária a construção de redes inter-sociais orientadas à resolução de 
problemas sociais concretos de envergadura. Neles, a política pública deve 
desempenhar um enérgico papel como convocante da rede, ponto de 
impulsão contínuo da mesma e ator relevante dela.99 
 

  As afirmações de Kliksberg revelam as estratégias que os organismos 

internacionais vêm desenvolvendo em países considerados de “baixo” capital social como o 

nosso, no qual como discutimos anteriormente, têm sua sociabilidade direcionada para o 

Estado ou para a família clientelista: é incentivar que os Estados busquem parcerias com as 

entidades da sociedade civil, fomentando a criação de entidades, realizando repasse de 

recursos para sociedade unicamente por intermédio de organizações.  

Assim, dificilmente um individuo comum, singularmente considerado, sem 

garantias financeiras reais, consegueria ter acesso a recursos do Banco Mundial ou mesmo do 

                                                 
98 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 137. 
99 KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 94. 
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Banco do Nordeste, para citar as principais instituições financeiras que custeiam os projetos 

das entidades em Petrolândia, a não ser que esteja participando de uma organização, quer seja 

uma associação ou uma cooperativa. 

Como os agentes são racionais, conforme discutido no primeiro capítulo; entre 

estar numa entidade e receber recursos, e não se associar e ficar sem nada, preferem 

certamente a primeira opção. Com o passar dos tempos os indivíduos vão aprendendo que é 

mais fácil conseguir as coisas através da cooperação e da participação em entidades, e a ação 

racional individual com o transcurso do tempo pode virar um hábito cultural, dando origem ao 

capital social, neste caso, denominamos “capital social induzido” para diferenciá-lo do capital 

social espontâneo descrito por Putnam, Coleman e Fukuyama que brota espontaneamente da 

sociedade, dessa modalidade que se iniciou pelo incentivo estatal. 

Porém, é simplista a atitude de creditar o surgimento de capital social induzido 

somente pela “boa ação” do Estado, ou seja, pelo repasse de recursos para as entidades, por 

uma atitude colaborativa em conselhos, etc. O capital social induzido pode ser concebido em 

atividades contra o Estado, quando uma ação estatal gera mobilização social e um histórico de 

cooperação dos indivíduos para fazer frente a tal desafio. Analisar o processo histórico de 

“indução” do capital social pelo Estado em Petrolândia é tarefa a ser realizada no próximo 

tópico. 

 

3.4 Análise Histórica do Capital Social em Petrolândia 

 

Implicando diretamente em mobilização da sociedade, o capital social 

encontrou um caminho muito profícuo durante o processo de reassentamento da população de 

Petrolândia, após a construção da usina hidrelétrica de Itaparica. As obras de construção da 

usina se iniciaram em 1979, sendo inaugurada pelo presidente Sarney 10 anos depois, nesta 

conjuntura foram deslocados 36.000 habitantes que viviam na área do futuro reservatório, que 

cobriu 834 km2 de superfície.100 

Esta obra de tamanha magnitude e que envolveu uma grande quantidade de 

pessoas que foram deslocadas por sua construção, gerou um impacto social profundo na 

sociedade local, que certamente transcenderam as fronteiras do município de Petrolândia, 

atingindo outros municípios da microrregião de Itaparica: “O grande deslocamento 
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do São Francisco; 1948-1998. Rio de Janeiro, 1998, p. 81. 
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populacional resultante do processo de formação do lago, teve profundo impacto 

demográfico, social, econômico e ecológico na Região.”101 

Os impactos sociais diretos da construção da usina hidrelétrica pela CHESF 

ocasionaram uma grande mobilização da população atingida, inclusive, proporcionando uma 

mudança nas relações de poder local, conforme informa um relatório da FUNDAJ, sobre o 

reassentamento da microrregião de Itaparica:  

 
O debate e a implementação do reassentamento populacional na área 
contribuíram, inegavelmente, para redesenhar o quadro político local, 
evidenciando-se, desse modo, uma renovação da correlação de forças 
sociais, decorrente, em certa medida, de uma conjuntura nacional favorável 
às iniciativas de organização das camadas populares. (grifo original)102 
 

Certamente a “conjuntura nacional favorável” reportada pela autora Maria Lia 

Araújo, foi o processo de redemocratização do país que ocorreu concomitantemente à 

construção de Itaparica, justamente iniciada entre o final da década de 70 e o término da 

década de 80, este foi um período de grande efervescência social e uma abertura política que 

sem dúvida, facilitou o ativismo social no reassentamento em Petrolândia e região, que não 

seria tão fácil nos anos mais acirrados do regime militar, como salienta Juarez Bomfim: 

 
É nesse ambiente mais favorável ao associativismo que aconteceram as 
primeiras assembléias por município, encaminhadas por alguns Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais, com o apoio da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura de Pernambuco (FETAPE) e da Confederação dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Em 1979 ocorreu a primeira 
grande manifestação, uma concentração com cerca de 2.000 trabalhadores, 
em Petrolândia. 103 
 

Como analisamos no capítulo segundo, 57% dos presidentes de entidades 

entrevistados em nosso trabalho possuem mais de 16 anos de experiência com o movimento 

social e este período coincide com o processo de reassentamento (figura 10). Além disso, 

como mencionamos, 38% das entidades estão sediadas ou diretamente relacionadas aos 

projetos da CHESF, ao mesmo tempo, 33% indicam diretamente que sua experiência no 

movimento social se iniciou durante o reassentamento. Em vista do poder de multiplicação do 

                                                 
101 Região Desenvolvimento Sertão do Itaparica. Disponível em: 
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102 ARAÚJO, Maria Lia C. de. “Capítulo 4 – Organização Sócio-Política.” LIMA, Ana Eliza M. V. et alli. 
Reassentamento Rural em Itaparica 1987-1996. Recife: FUNDAJ, 1996. Disponível em: 
www.fundaj.gov.br/geral/textos%20online/economia/ana%20e%20magda.pdf, Acesso em 03/01/2007, às 15h36. 
103 BOMFIM, Juarez Duarte. “Movimentos Sociais de Trabalhadores no Rio São Francisco”. Scripta Nova  
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Social. Barcelona: Universidad de Barcelona, nº 45, 01/08/1999, 
disponível em: http://www.ub.es/geocrit/sn-45-30.htm, acesso em 15/01/2007, às 23h42. 



 67 

capital social, toda esta movimentação pode ser encarada como o “estopim” que deu início ao 

movimento associativista em Petrolândia.  

Então, para fazer frente ao processo de reconstrução do município, os cidadãos 

se viram incentivados a participarem mais efetivamente do movimento social, apoiando as 

atividades de mobilização social, portanto, como salienta a autora a seguir, os agricultores 

locais ficaram com medo de se “sujeitarem” inteiramente as condições estabelecidas pela 

CHESF e passaram a atuar junto às entidades, principalmente sindicais: 

O medo da “sujeição” pontuava, então, o discurso de alguns agricultores 
(FUNDAJ, 1987a: 16), fato que, associado a certos condicionantes exógenos 
- como o trabalho pastoral de setores da Igreja Católica, a emergência de 
movimentos sociais por todo o território nacional, dentre outros - 
solidificaram as bases da organização de grandes manifestações coletivas de 
protesto e de reivindicação, em torno da política governamental na região. 
(grifo original) 104  

  Um ponto interessante notado pela pesquisadora da FUNDAJ, Maria Lia 

Araújo, foi a participação da Igreja Católica neste processo, através do trabalho pastoral. 

Aqui, conforme já discutimos, fica evidenciado o quanto são diferentes as perspectivas do 

papel da Igreja Católica no movimento social apresentada por autores como Putnam e 

Fukuyama, da realidade estudada em Petrolândia. Neste município, ao contrário de 

representar a força conservadora descrita pelos autores mencionados, a Igreja desempenhou 

um papel de fortalecimento do movimento associativista e esteve junto da população no 

processo de reassentamento, não sendo, portanto, nada estranho o fato de que a boa parte dos 

representantes das associações e cooperativas de Petrolândia estarem engajados em 

mobilização social de cunho religioso. Por mais curioso que pareça, diante de nossas 

referências teóricas principais, podemos considerar a Igreja Católica também como indutora 

do capital social em Petrolândia.  

  Dessa forma, o processo de reassentamento representou uma mudança nas 

relações política locais, possibilitando o surgimento de um poder político definido a partir da 

mobilização dos pequenos agricultores: 

 
No ambiente de mudanças assinaladas, emerge o campesinato como força 
social organizada, conquistando espaços importantes na redefinição das 
relações de poder e, de modo mais particular, no encaminhamento e 
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 68 

legitimação de decisões concernentes à política de reassentamento rural. 
(grifo original)105 
 

A grande mudança foi justamente essa participação popular agregada em torno 

das organizações sindicais. Os camponeses se uniram, fortalecendo as instituições sindicais, e 

esta influência, transcendeu os limites dos projetos de reassentamento:“A participação do 

movimento sindical no processo de reassentamento, como se pode observar, adquire 

significado relevante no cenário político dos municípios direta e indiretamente atingidos 

pelos efeitos da construção da barragem, [...]”106 Em vista da teoria apresentada sobre capital 

social, confirma o poder de acumulação que o mesmo tem, se a mobilização social foi bem 

sucedida no reassentamento, ela acaba sendo estendida para outras áreas da vida política local 

também. 

O relatório da FUNDAJ, inclusive, nota uma paulatina substituição das 

relações políticas anteriormente regidas por velhas elites locais pela direção sindical, 

fortalecida pelo apoio das massas: “Por essas vias, o movimento sindical - representado pelo 

Pólo do Submédio São Francisco - passa, paulatinamente, a substituir expoentes das elites 

locais nas tarefas de mediação entre os interesses setoriais, ou de grupos específicos, e o 

poder público.” (grifo original)107 

Aqui podemos verificar o surgimento de uma das características mais 

marcantes do movimento social em Petrolândia: as entidades da sociedade civil funcionando 

como mediadoras entre os cidadãos e o poder público. Enquanto, como já discutido 

anteriormente, os doutrinadores do capital social, aliás, os teóricos do associativismo desde 

Tocqueville apontam as organizações como substitutas do Estado, no município de 

Petrolândia elas se apresentam mais como mediadoras ou representantes dos indivíduos junto 

ao Estado, esse papel é realizado desde o começo do processo de reassentamento e gerou uma 

política local adotada até hoje, como vimos. 

A estratégia de ação dos sindicatos era bastante sofisticada; envolvia não 

apenas mobilização de massas, mas a realização de negociações diretas entre os 

representantes da CHESF e dos sindicatos: 
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[...] nota-se que, no período considerado (1987-1996), as ações coletivas 
(acompanhamentos, concentrações, interceptação de estradas, paralisação 
das máquinas etc.) organizadas pelos sindicatos alternavam-se com formas 
de luta menos ofensivas, a exemplo das audiências de negociações com 
representantes dos órgãos responsáveis pela execução do  projeto de 
reassentamento. (grifo original)108 
 

  Certamente, o impacto das ações coletivas mais “agressivas”, como 

fechamento de estradas, concentrações, paralisações de obras, etc., davam poder de 

negociação aos sindicatos, na medida em que os representantes do poder público podiam 

visualizar o respaldo da população local nas ações organizadas pelo Pólo Sindical. Aqui, fica 

claro uma das características essenciais do movimento associativista e do capital social: como 

vimos em Tocqueville, os norte-americanos se uniam em entidades por serem “fracos” 

individualmente considerando, isto é, a população possuía poucos recursos financeiros e 

políticos, portanto, a única saída de sobrevivência era justamente a união em organizações. 

  Em Petrolândia, no tocante ao reassentamento, houve um processo muito 

parecido. A população era formada majoritariamente por pessoas dotadas de poucos recursos, 

como salienta o estudo da FUNDAJ:  

 
A população atingida pela construção da hidrelétrica de Itaparica era 
constituída por numerosas famílias de pequenos produtores familiares: 
proprietários, arrendatários, posseiros, meeiros, diaristas ou, por vezes, 
produtores que conjugavam quase que simultaneamente essas diversas 
condições de acesso à terra.109 
  

  Ainda que a diverso título, de proprietários a diaristas, a massa da população 

reassentada era integrada por pequenos agricultores familiares que dificilmente possuiriam 

condições políticas ou financeiras para se fazerem ouvir individualmente junto a CHESF, 

durante o processo de reassentamento, portanto, a mobilização social em torno dos sindicatos 

e mais tarde de associações e cooperativas era possivelmente a única forma de negociarem 

com o governo e preservarem seus direitos. 

  Nestes termos, o cerne do espírito do associativismo e do capital social, se 

encontra presente nas organizações do Município de Petrolândia, ainda que elas tenham 

surgido por indução estatal, quer seja, para conseguir recursos hoje, ou para a negociação do 
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reassentamento junto ao Governo Federal. A união dos indivíduos particulares em torno de 

objetivos comuns, para superação de dificuldades impossíveis de ser vencidas sozinhas, é sem 

dúvida, o móbil clássico do surgimento do capital social, ainda que ele não tenha nascido 

espontaneamente. 

  No capítulo primeiro discutimos os dilemas de ação coletiva, aqui existe a 

superação de um. A teoria da escolha racional, como vimos, parte do pressuposto que os 

atores individuais em regra geral, só unem seus esforços a outros indivíduos, por meio da 

cooperação, se neste processo os benefícios forem superiores aos custos. 

  No caso em questão, o dilema era de cooperar ou não cooperar para a 

negociação do reassentamento. Em vista de que, a comunidade de Petrolândia era formada por 

pequenos agricultores, o poder de negociação individual era praticamente nulo. Então, a saída 

mais racional é sem dúvida cooperar.  

O conhecido dilema do prisioneiro pode ser apropriado para a análise desta 

situação, pois: “[...] trata-se de um jogo no qual dois jogadores enfrentam um terceiro. Os 

dois primeiros não podem se comunicar, logo, não têm como combinar uma estratégia 

comum.”110 No caso de Petrolândia, os dois jogadores poderiam representar a população do 

município diante do reassentamento e a CHESF seria o terceiro jogador que eles enfrentam, 

evidentemente em Petrolândia houve a formação de uma estratégia em comum, mas para 

nossa análise, portanto, o grande impasse não seria a impossibilidade de combinar estratégias, 

mas saber se entre os dois jogadores, haverá uma adesão ao movimento ou não. 

No jogo do dilema do prisioneiro, dois acusados de um crime são presos e o 

terceiro representa a autoridade estatal, como eles foram colocados em lugares separados, não 

tem como formular uma estratégia, e especialmente, saber como o outro irá se comportar 

diante da pressão para confessar o crime. O melhor para eles é não cooperar com a autoridade, 

pois se cada um buscar somente a maximização de seu interesse, buscando delatar o 

companheiro, haverá maior prejuízo para as partes, assim, as possibilidades de ação no jogo 

são as seguintes: “Podem, em princípio, agir cooperativamente. Mas podem; procurar 

proteger-se não somente do terceiro jogador, mas um do outro, e buscar maximizar sua 

vantagem individual.” 111 
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  Comparando estas estratégias com nosso problema real, os “reassentados” 

podem unir seus esforços na reivindicação contra a CHESF, ou cada um pode tentar negociar 

seus problemas separadamente, neste último caso, em vista da maioria destes serem formados 

por pequenos agricultores de poucos recursos, o poder de barganha junto a uma grande estatal 

é bastante reduzido: não possuem representatividade política, não têm condições para 

contratar bons advogados particulares, correndo o risco de serem individualmente 

“esmagados”. 

  Se um dos camponeses resolver participar do movimento social, ingressando 

no sindicato ou na associação, ele não tem certeza se seu vizinho irá fazê-lo também, e sem 

uma grande representatividade o movimento fracassa; também não sabe como será o trabalho 

dos líderes sindicais. Sem esquecer de mencionar outro sério problema ou dilema que pode 

obstar a ação coletiva: o risco dos comportamentos tipo “free-rider”, ou seja, do carona, é 

muito grande, em vista dos benefícios de um bem coletivo: “Como se trata de um bem não-

exclusivo, todos os membros do grupo podem desfrutar dele, mesmo que não tenham 

enfrentado os custos de sua obtenção.”112 Em outras palavras: o tipo de ação coletiva já 

mencionada, como ocupações, paralisações de obras, são atividades na qual a presença de um 

indivíduo pode passar despercebida, e, principalmente onde os resultados obtidos são 

partilhados por toda a classe reivindicante, independente da participação particular de alguém, 

em compensação, se todos ou maioria não resolver cooperar com a ação, ela perde sua força e 

sua legitimidade.  

Como vimos, a estratégia do movimento sindicalista de Petrolândia corria em 

dois paralelos: ações de impacto com a massa e as negociações de mesa com a CHESF. Se a 

maioria dos “reassentados” se comportassem como caronas, isto é, não ingressassem nas 

ações coletivas, os sindicalistas não teriam legitimidade para negociar com o Governo 

Federal. Comportar-se como carona, dentro do dilema do prisioneiro, poderia até parecer 

como o mais racional para alguém em particular, pois não sofreria o incômodo de se deslocar 

para um piquete, passar um dia sob o sol quente, etc.  

Entretanto, se todos ou a maioria seguissem essa lógica, o resultado coletivo 

seria desastroso, trazendo assim, conseqüências que repercutiriam seriamente para o próprio 

“carona” individualmente considerado: “[...] cada um tentando ser o mais racional 
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isoladamente, termina tendo resultados absolutamente contrários aos seus interesses.” 113 Se 

a maior parte dos envolvidos adotarem o comportamento de carona o movimento irá 

fracassar, e ninguém alcançará seus objetivos, pois como vimos, estes cidadãos isoladamente 

não possuem poder de negociação junto ao Governo Federal. Como no dilema do prisioneiro, 

se os dois jogadores parceiros não cooperarem entre si, aqui representados pela massa de 

camponeses reassentados, o terceiro ganha, no caso os interesses da CHESF irão prevalecer: 

 
Quando cada um dos membros dessa dupla de jogadores comporta-se como 
se fosse um jogador isolado, ambos perdem tudo e o terceiro jogador ganha. 
Os estudos da ação racional têm mostrado que, geralmente, é o que acontece: 
não havendo informação compartilhada, há incerteza sobre o curso de ação 
dos nossos parceiros. 114 
 

  Pela lógica acima apresentada, o comportamento mais comum seria não 

cooperar, em vista de que não se possui certeza sobre a ação do próximo, no caso tanto sobre 

a adesão dos companheiros ao movimento, ou mesmo sobre a eventual honestidade de suas 

lideranças, então, essa incerteza geral tende a levar com que os indivíduos não cooperem, em 

vista, de não confiarem no seu próximo. George Tsebelis enfoca apropriadamente este 

problema: 

 
Todas essas proposições indicam um fato fundamental: não surgirá 
cooperação se se desenvolver o tipo errado de dependência entre os dois 
autores. Se um deles acredita que o seu comportamento cooperativo será 
explorado, enquanto a sua deserção induzirá o seu oponente a cooperar, os 
jogadores acabam por estabelecer o tipo errado de comunicação para 
cooperação mútua.115 
 

  Dessa forma, se um dos atores não acreditar que o seu próximo irá cooperar 

também, dificilmente ele irá fazê-lo, então, a melhor forma de se promover a cooperação é 

através da confiança mútua, a cooperação existe porque o outro espere um comportamento 

cooperativo de seu companheiro. Portanto, os “reassentados” de Petrolândia cooperaram 

porque confiavam uns nos outros, e essa expectativa de comportamento cooperativo 

decorrente de confiança, depende como lembra Fukuyama do: “[...] grau em que as 

comunidades compartilham normas e valores e mostram-se dispostas a subordinar interesses 
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individuais a grupos maiores.” 116 Como já discutimos anteriormente, a confiança é elemento 

imprescindível do capital social, em vista de que sem a mesma, não existe a cooperação nem a 

mobilização social que caracterizam essa modalidade de capital, por isso Fukuyama diz que 

ela depende do grau de valores e normas que uma sociedade compartilha. 

  Embora a saída mais racional diante de um desafio destes como enfrentado no 

município de Petrolândia, pareça cooperar com a ação coletiva, esta racionalidade dependerá 

como discutimos no capítulo primeiro, das informações, ou principalmente das expectativas 

que os atores têm sobre o comportamento de seus companheiros, se eles possuem mais 

dúvidas que certezas sobre a reciprocidade de boa conduta de seu próximo, a solução tomada 

certamente não será a de participar. Portanto, a racionalidade, não é necessariamente um 

critério universalmente auferível, como já dissemos, pois ela depende do nível de informação 

e das expectativas de ação dos demais atores.  

Uma sociedade permeada pela confiança como hábito social, certamente tem 

mais facilidade para resolver seus dilemas de ação coletiva que outra culturalmente marcada 

pela desconfiança. Nessa última, o indivíduo mais racional seria levado a não colaborar com 

ação coletiva, pois existe incerteza quanto à reciprocidade de cooperação. Assim, é forçoso 

concordar que: “[...] a linha divisória entre escolha racional e cultura continua sendo nem 

sempre clara. O que pode começar como escolhas racionais pode tornar-se com o tempo 

artefatos culturais.” 117  

A racionalidade é guiada por critérios culturais, tanto no sentido de que uma 

escolha racional pode se tornar um hábito, quanto no fato de que a ação racional é definida 

conforme os elementos culturais de uma dada localidade. Desta forma, os reassentados em 

Petrolândia uniram seus esforços contra o governo por uma escolha dita racional, como 

analisamos nas páginas anteriores, mas permanecem participando em entidades diversas como 

Associações e Cooperativas duas décadas depois, pois a escolha racional se converteu em 

hábito, que por sua vez incrementou o capital social da localidade. 

A particularidade do reassentamento de Petrolândia no tocante ao capital social 

e mobilização dos segmentos da sociedade civil, fica patente quando comparamos como outro 

processo de reassentamento, especialmente o ocorrido em Sobradinho. A construção desta 

usina hidrelétrica foi iniciada no começo da década de 70, sendo concluída em 1977, 
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implicando no deslocamento de uma população de cerca de 64.000 pessoas, em vista da área 

ocupada por seu lago artificial: 4.214 km2 de superfície, um dos maiores do mundo.118 

O reassentamento de Sobradinho foi bem diferente de Itaparica; salvo a 

reconstrução das cidades, não houve a preocupação de alojar a população rural deslocada, 

como salienta Juarez Bomfim: 

 
Quando da construção da barragem de Sobradinho, a forma dramática como 
aconteceu o desalojamento dos trabalhadores rurais constituiu-se em 
violência e injustiça social, com os camponeses sendo expulsos de suas 
terras sem direito a quase nada, a não ser irrisórias indenizações.119 
 

  Não houve, portanto, em Sobradinho a construção de projetos de 

reassentamento, com sistema de irrigação e desenvolvimento de atividades agrícolas, ao 

contrário do ocorrido em Itaparica, na qual: “Outra preocupação da CHESF foi assentar a 

população rural desalojada, promovendo projetos de irrigação.”120 Este fato, leva-nos a 

concluir que a construção de projetos de reassentamento não partiu de uma política pública, 

deliberada e planejada pelo Governo Federal, em vista de que, se assim o fosse, ela teria sido 

extensiva a Sobradinho também, logo, estes projetos realmente são produtos da mobilização 

social organizada verificada em Petrolândia, que descrevemos nas páginas anteriores. Mas, 

porque os camponeses de Sobradinho não se organizaram também? Bomfim aponta diversos 

fatores: 

Devido a fatores como a falta de organização e representação sindical e 
política, o isolamento social em que viviam, baixo nível educacional e 
desinformação, e uma situação de pobreza secular, esses trabalhadores rurais 
foram os que mais sofreram com a migração involuntária.121 
 

  Assim, os camponeses de Sobradinho não conseguiram realizar um movimento 

de reivindicação tão forte como o que aconteceu em Petrolândia, não tiveram a mesma 

capacidade de mobilização em torno de suas entidades representativas, como sindicatos, 

associações e cooperativas para lutar por seus direitos:  

 
A impotência dos trabalhadores rurais frente ao poder descomunal da "besta-
fera", como denominavam a CHESF, referindo-se ao monstro do 
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Apocalipse, e a total incapacidade da participação dos camponeses expulsos 
na co-determinação do seu destino, levam a que o movimento organizado 
atual dos camponeses se ressinta daquele passado ou das memórias que dele 
se produzem, relegando-o à passividade e à submissão. 122  
 

  Exageros a parte do autor citado, a imponência do poder da estatal CHESF, em 

pleno início dos anos 70, diante de uma massa de sertanejos sem recursos, analfabetos ou 

semi-analfabetos, não pode ser desconsiderado, e a denominação “besta-fera” não é estranha 

neste contexto, lembramos que um século antes os sertanejos de Canudos, chamavam o 

governo republicano de “Lei do Cão”123.  

A reviravolta trazida na vida dos mais de 60.000 habitantes da região de 

Sobradinho que se viram deslocados pela construção da usina hidrelétrica, não foi menor que 

o impacto das mudanças trazidas pela República na vida daquela população. 

   Embora, sob o prisma exterior parecesse mais racional que os camponeses de 

Sobradinho cooperassem em organizações sociais para lutar por seus direitos, em vista das 

informações disponíveis, ou melhor, da falta de informações para os atores locais, a estratégia 

de não cooperar pode ser racionalmente justificada, diante das limitações de uma população 

rural ignorante, sem tradições de cooperação comunitária, onde como salientado por Putnam e 

Fukuyama, os laços de sociabilidade estão direcionados para relações clientelistas e de 

subordinação desenvolvidas em torno de famílias patriarcais ou do Estado. Neste panorama, 

como vimos anteriormente, é compreensível que durante a resolução de dilemas de ação 

coletiva, o mais estranho seja a ocorrência de cooperação, e não a sua falta.  

  Portanto, diante deste contexto social, é mais explicável a não cooperação em 

Sobradinho, do que a cooperação de Itaparica. O que fica claro, é que em Petrolândia, no 

processo de reassentamento de Itaparica a atuação do capital social em termos de mobilização 

social em torno de entidades representativas, possibilitou a construção dos projetos de 

reassentamento pelo Governo Federal, o que não aconteceu em Sobradinho. Juarez Bomfim, 

falando sobre o caso de Itaparica, nos informa que: 

 
O deslocamento dessas populações foi em condições menos desfavoráveis 
do que quando da experiência anterior. Um movimento organizativo de 
trabalhadores começou a se articular a partir de 1976, espelhados nos 
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desastrosos acontecimentos ocorridos com as populações atingidas pela 
barragem de Sobradinho (e também Moxotó) ali adiante, no mesmo rio.124  

 
O autor credita que “condições menos desfavoráveis” para os camponeses de 

Itaparica foram alcançadas diante da intensa mobilização social ocorrida no fim da década de 

70 e no início dos anos 80. Como já mencionado, em Itaparica o processo ocorreu durante a 

reabertura democrática do país, ao passo que em Sobradinho os acontecimentos se deram no 

início dos anos 70, “anos de chumbo” do regime militar: “Vivia-se em plena ditadura militar, 

período de maior autoritarismo na história brasileira recente, e o Estado, então, desprendido 

da sociedade como um todo, é capturado por setores que, colocando-o a serviço de seus 

interesses, tornam-no um Estado contra a sociedade.” 125 

Porém, o fato do reassentamento de Sobradinho ter se desenvolvido em pleno 

auge da ditadura militar, não justifica a falta de mobilização social na região, ela poderia ter 

ocorrido se os camponeses realmente estivessem organizados; as forças governamentais no 

máximo tratariam de reprimir o movimento como aconteceu com as manifestações 

deflagradas por estudantes ou por partidos clandestinos em outras regiões do país. Pelo que 

consta, em todos os textos estudados, em Sobradinho houve um completo hiato quanto à 

mobilização, os atores locais não se mobilizaram de forma alguma. Da mesma forma, não 

podemos somente creditar a mobilização social de Itaparica a reabertura democrática, 

certamente foi um fato de incentivo, mas não determinante para a organização social. 

Também o exemplo do desastre anterior, deve ser considerado apenas como 

mais um dos fatores de incentivo, não necessariamente determinante. Certamente o ocorrido 

em Sobradinho pode ter sido aproveitado como discurso pelos sindicalistas de Petrolândia 

para incentivar a participação das massas ao seu lado, mas se os camponeses não tivessem 

confiança no movimento, expectativa de alcançarem seus objetivos, e, sobretudo, uma cultura 

voltada para a participação social, mera referência de um acontecimento de uma década 

passada e mais de 300 quilômetros de distância, não os levariam a sair de casa para engrossar 

atividades coletivas. 

Putnam tem uma interessante reflexão sobre o papel da história e do contexto 

social no desempenho institucional de uma certa sociedade: “Eis uma lição a ser tirada de 

nossa pesquisa: o contexto social e a história condicionam profundamente o desempenho 
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das instituições. Quando o solo regional é fértil, as regiões sustentam-se das tradições 

regionais, mas quando o solo é ruim, as novas instituições definham.”(grifo original)126  

Seguindo o raciocínio de Putnam, a explicação sobre a cooperação e o capital 

social em Petrolândia, residem no contexto social e no histórico do município. Para explicar a 

efervescência atual do movimento associativista, buscamos as raízes históricas da intensa 

mobilização social no município durante o reassentamento da população pela construção da 

usina hidrelétrica de Itaparica. Porém, existem fatos históricos que corroboram a existência de 

capital social acumulado no município antes deste período?  

Em 1943, quando o pernambucano Apolônio Sales estava à frente do 

Ministério da Agricultura do Estado Novo, foi instalado em Petrolândia o Núcleo Colonial 

Agro-Industrial do São Francisco, também conhecido como Projeto “Barreiras”, sob direção 

da SUVALE – Superintendência para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco, 

predecessora da atual CODEVASF.127  

Essa foi a primeira tentativa de formação de colônias agrícolas para irrigação 

no Vale do São Francisco através da ação do Estado. Desde o século XVIII a economia 

petrolandense, como em toda Bacia do São Francisco, era marcada pela pecuária extensiva, 

consequentemente, existia a predominância do latifúndio, porém, após a instalação das 

colônias agrícolas pelo Ministério da Agricultura na década de 40128, houve uma mudança 

radical: os lotes agrícolas foram divididos em minifúndios dedicados para agricultura familiar; 

modernas técnicas agrícolas como a irrigação, passam a ser dominantes; existiu a formação de 

organizações para os produtores como cooperativas, e assim, forma-se uma massa de 

pequenos e médios produtores totalmente independentes da velha elite de grandes 

proprietários. 

Em Sobradinho não houve esse processo de formação de colônias agrícolas 

pelo Governo Federal, quando a CHESF iniciou suas obras em Itaparica a comunidade 

petrolandense já guardava mais de 30 anos de experiência em trabalhar e negociar com os 

entes governamentais. Certamente, este fator foi um diferencial muito grande para 

mobilização social, considerando o que foi estudado em Tocqueville e demais autores, 

podemos concluir que pequenos e médios proprietários, pela limitação de seus recursos, 
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tendem muito mais a se organizarem em entidades que grandes proprietários, que possuem 

poder e recursos bastantes para se autorepresentarem.  

Os colonos estão numa situação muito parecida com os cidadãos norte-

americanos descritos por Tocqueville: são fracos, no sentido de dotados de poucos recursos 

financeiros e políticos, mas são muito numerosos, e para realizar uma atividade coletiva, 

diferentemente dos grandes proprietários que possuem muita força, necessitam unir esforços 

através de suas organizações. 

Como prova do poder de mobilização destes produtores rurais, interessante 

notar, que a associação mais antiga em funcionamento em Petrolândia é a ACAMP 

(Associação dos Colonos Agropecuaristas do Município de Petrolândia), contando com mais 

de 20 anos de criação, foi estabelecida justamente durante o reassentamento, como órgão 

representativos dos pequenos e médios produtores do referido Núcleo Colonial estabelecido 

pelo Ministério da Agricultura na década de 40. Ao lado do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais esta foi a principal interlocutora dos reassentados juntos ao Governo Federal.  

Mas é interessante notar que a ACAMP seria a representante específica dos 

colonos do projeto de irrigação estabelecido pelo Ministério da Agricultura, que formava a 

“elite” dos agricultores petrolandenses, com granjas dotadas de sistema de irrigação e prática 

de modernas técnicas agrícolas, os demais agricultores eram genericamente representados 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, portanto, os agricultores mais privilegiados não 

quiseram unir esforços junto às camadas menos favorecidas. 

Esse fato é explicado por Mancur Olson, que afirma que nos grupos formados 

de forma heterogênea por indivíduos “grandes” e “pequenos”, expressão que no caso, deve ser 

entendida como grupos integrados por pessoas de elevados e poucos recursos 

simultaneamente, existe “[...] uma tendência sistemática à ‘exploração’ do grande pelo 

pequeno!”129 Isso porque, o “pequeno” pode pegar uma carona nos recursos dos “grandes”, 

que correm o risco de acabar contribuindo com mais do que outros para um benefício 

coletivo, um exemplo deste fato citado pelo autor, trata-se em regiões metropolitanas nas 

quais os municípios maiores e dotados de mais recursos tendem a realizar uma inversão 

desproporcional de investimentos em estrutura comum em relação ao municípios menores da 

mesma área.130 Em vista deste risco, os “grandes”, no caso os colonos de Petrolândia, agindo 

da forma mais racional possível, maximizando seus interesses, preferiram constituir uma 
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entidade à parte para representá-los, a ACAMP, do que realizar o processo de negociação via 

Sindicato, o interlocutor geral dos camponeses. 

Ademais, em que pese os argumentos de Olson, devemos lembrar conforme já 

discutimos a partir de Tocqueville que grandes proprietários, via de regra, não precisam 

formar entidades para negociar com o governo, pois possuem recursos e meios suficientes 

para tanto. Os colonos de Petrolândia eram basicamente médios produtores rurais e não 

latifundiários tradicionais do sertão nordestino, embora certamente estivessem numa situação 

mais “privilegiada”, individualmente seu poder de barganha junto a CHESF não era muito 

elevado, por isso precisaram se unir também, mas pelo seu poder econômico distinto, e não 

desejando se igualar ou contribuir a mais para consecução de benefícios coletivos junto com 

trabalhadores rurais, criaram sua própria organização representativa. 

Outro postulado das teorias de Olson sobre a questão da consecução de 

benefícios coletivos, merece uma análise confrontada neste trabalho, o autor afirma que nos 

grandes grupos, onde a contribuição individual ou ausência desta, pode passar despercebida 

deve existir um mecanismo que possibilita a participação individual, do contrário à ação 

coletiva fracassará: “[...] é certo que o benefício coletivo não será provido a menos que haja 

coerção ou alguma indução externa que leve os membros do grande grupo a agirem em prol 

dos seus interesses comuns.” 131 

A afirmação de Olson se cotejada com os fatos verificados em Petrolândia traz 

um resultado muito curioso. Como já observamos aqui, o risco de estratégia do tipo free-rider 

durante o processo de negociação do reassentamento era uma ameaça real, afinal, a ausência 

de um indivíduo em ações coletivas de grande porte passa despercebida, mas a adesão de uma 

grande parcela de pessoas a esta atitude “carona” pode levar a ação coletiva ao fracasso, por 

isso Olson aborda a questão da necessidade de mecanismos de coerção nos grandes grupos 

para obrigar a participação individual. 

Porém, no caso de Petrolândia não houve, pelo menos constatado em nossa 

pesquisa, nenhum mecanismo de coerção que incentivasse o ingresso dos indivíduos nas 

ações coletivas de reivindicação junto ao Governo Federal. Pode-ser argumentar que o fato de 

ter casa destruída e terras inundadas já seria por si só um grande incentivo para ação coletiva, 

porém, se assim o fosse, teríamos durante o reassentamento de Sobradinho, o mesmo nível de 

engajamento social de Petrolândia, ou seja, existiria uma pressão popular, e o processo não 

teria sido feito exatamente conforme os planos governamentais. 

                                                 
131 OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais. 

São Paulo: EDUSP, 1999, p. 56. 
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Portanto, são fatores extras que explicam o engajamento social obtido em 

Petrolândia, que dão conta de acumulo de capital social anteriormente e da particularidade do 

caso local. Como já abordamos anteriormente, num ambiente de incertezas, o mais racional 

seria não cooperar com a ação coletiva como aconteceu em Sobradinho, os agentes 

individualmente considerados não teriam a certeza do retorno de seus investimos para 

consecução dos benefícios coletivos. 

Entretanto, em Petrolândia existia a particularidade de que os agentes já 

estavam habituados a discutir e se organizar para negociar com o Governo Federal desde a 

instalação do Núcleo Colonial de Barreiras pelo Ministério da Agricultura na década de 40. 

Assim, já tinham acumulado “estoques” do que temos denominado capital social “induzido”, 

ou seja, poder de mobilizado criado a partir do Estado, ou melhor, o próprio Estado 

possibilitou a formação de redes de interação social que fizeram o surgimento e a acumulação 

de capital social. Neste sentido, para Bordieu o capital é justamente construído a partir dessas 

redes de interação social: “Social capital is the aggregate of the actual or potential resources 

which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized 

relationships of mutual acquaintance and recognition […]” 132 

E as formas de agregação dessas redes sociais podem ter as mais variadas 

origens, não podendo ser somente creditada a ação espontânea dos agentes sociais 

isoladamente considerados. Como salienta o autor mencionado: “In other words, the network 

of relationships is the product of investment strategies, individual or collective, consciously or 

unconsciously aimed at establishing or reproducing social relationships that are directly 

usable in the short or long term, […]”133 Trazendo para o nosso estudo de caso, a formação 

do capital social em Petrolândia foi decorrente de diversas estratégias, quer seja conscientes 

ou inconscientes, cimentadas na medida que os atores mantinham relações sociais entre si, por 

iniciativa individual ou coletiva, visando alcançar determinados fins, afinal, segundo 

Coleman: "Like other forms of capital, social capital is productive, making possible the 

achievement of certain ends that in its absence would not be possible.” 134 

                                                 
132 “Capital Social é o agregado de atuais ou potenciais recursos os quais são ligados a participação em uma rede 
durável de relações institucionalizadas em maior ou menor grau de mutuo conhecimento e reconhecimento [...].” 
(tradução livre) BOURDIEU, Pierre. “The Forms of Capital.”  
Disponível em: http://www.viet-studies.org/Bourdieu_capital.htm, acesso em: 06/12/2006, às 16h44. 
133 “Em outras palavras, a rede de relacionamentos é produto do investimento de estratégias, individual ou 
coletiva, consciente ou inconsciente objetivando o estabelecimento ou reprodução de relações sociais que são 
diretamente usadas a curto ou longo prazo, [...]” (tradução livre) BOURDIEU, Pierre. “The Forms of Capital.” 
Disponível em: http://www.viet-studies.org/Bourdieu_capital.htm, acesso em: 06/12/2006, às 16h44. 
134 “Como outras formas de capital, capital social é produtivo, fazendo possível a obtenção de certos fins os quais 
na sua ausência não seriam possíveis.” (tradução livre). COLEMAN, James S. “Social Capital in the Creation of 
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Assim, sem o capital social obtido pelas redes de relacionamento social 

estabelecidas em Petrolândia desde a década de 40, conforme discutido anteriormente, não 

seria possível a luta contra no reassentamento ou o contemporâneo trabalho desenvolvido nas 

associações e cooperativas para alocação de recursos e políticas públicas. Esse capital social 

se multiplica na medida em que é utilizado, de forma que, quanto maior o número de relações 

criadas numa dada sociedade, maior será o seu nível de capital social, como assinala Bordieu:  

 

The volume of the social capital possessed by a given agent thus depends on 
the size of the network of connections he can effectively mobilize and on the 
volume of the capital (economic, cultural or symbolic) possessed in his own 
right by each of those to whom he is connected.135 
 

Pensar que as redes de capital social ficam restritas ao capital social 

espontâneo, isto é, o capital social brotado da simples interação dos agentes da sociedade 

civil, sem nenhum impulso de fora, quer seja do Estado ou da Igreja, é limitar bastante o 

poder de desenvolvimento do capital social. Se, como pensa Bourdieu, o capital social 

depende da rede de relações desenvolvidas pelo agente, e do volume de outras formas de 

capital que este ou aqueles com que ele trava contato possam mobilizar, portanto, cabe aqui 

não desconsiderar o capital social induzido, principalmente pela ação do Estado e da Igreja, 

na medida em que estas são instituições que possuem um papel primordial na definição das 

relações sociais em geral. Nosso estudo de caso em Petrolândia indicou o quanto relevante é a 

contribuição do Estado e da Igreja para construção do capital social, não sendo esta uma 

particularidade deste município, mas do nosso próprio país, conforme discutiremos no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Human Capital.” Disponível em: http://econ.tau.ac.il/papers/publicf/Zeltzer2.pdf, acesso em 28/04/2007, às 
07h15, p. 05. 
135 “O volume do capital social possuído por um dado agente depende do tamanho da rede de conexões que ele 
pode efetivamente mobilizar e do volume de capital (econômico, cultural ou simbólico) possuído a título próprio 
por cada um daqueles ao qual ele está conectado.” (tradução livre) BOURDIEU, Pierre. “The Forms of Capital.” 
Disponível em: http://www.viet-studies.org/Bourdieu_capital.htm, acesso em: 06/12/2006, às 16h44. 
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CAPÍTULO IV  

APONTAMENTOS SOBRE O  

MOVIMENTO ASSOCIATIVISTA NO BRASIL REDEMOCRÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Capital Social Induzido: Uma Realidade Brasileira? 

 

  Um dos fatos que chamam a atenção no capítulo anterior é justamente quanto 

às relações estabelecidas entre o movimento associativista e agentes externos como o Estado e 

a Igreja. Para os autores analisados, especificamente Putnam, Fukuyama e Tocqueville o 

movimento associativista é caracterizado como um fator de sociabilidade espontânea, sendo 

mal vista as ingerências externas das entidades mencionadas que estabelecem relações de 

hierarquia com seus súditos ou fiéis. 

  Todavia, não podemos esquecer que eles se referem a uma realidade social 

diferente da nossa, ou seja, descrevem as organizações no âmbito dos Estados Unidos e da 

Itália. Como já mencionamos anteriormente, deve haver a compreensão de que o capital social 

não é produzido apenas espontaneamente, mas ele pode ser induzido por agentes e fatores 

exteriores, como por exemplo, as ações desenvolvidas pelo Estado e a Igreja no tocante ao 

município de Petrolândia, que foram fonte de indução para produção de capital social. 

  Porém, não podemos considerar que Petrolândia seja uma realidade isolada 

dentro do contexto nacional brasileiro. Assim, cabe questionar também se a formação de 

capital social por indução do Estado ou da Igreja existe em outras áreas do Brasil, 

evidenciando assim uma particularidade de nosso país em contraste com o verificado nos 

Estados Unidos. 

  Nesse diapasão, nas páginas seguintes faremos uma pequena abordagem sobre 

o movimento associativista no contexto nacional, através da obra de autores brasileiros que 

buscaram estudar a temática em questão como Leonardo Avritzer e Elenaldo Teixeira, 
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buscando discutir se a produção de capital social pela indução de agentes externos é uma 

realidade nacional além de Petrolândia. 

 

4.2 Breve Histórico: O Associativismo e a Redemocratização no Brasil 

 

  No capítulo passado uma das características diferenciadoras mais marcantes 

entre o movimento associativista norte-americano e o estudado em Petrolândia se trata do 

papel e objetivos das organizações junto aos associados. Assim, as associações retratadas por 

Tocqueville ou Fukuyama são agrupamentos de pessoas dotadas de poucos recursos que se 

unem para a consecução de objetivos comuns, geralmente substituindo ou implementando 

ações que caberiam originalmente ao Estado. 

  Por sua vez, as organizações de Petrolândia, em que pese estas também 

representarem a união de pessoas com mínimos recursos, no município em questão, as 

entidades se apresentam muito mais como intermediárias entre o Estado e os cidadãos 

particulares, do que as suas congêneres norte-americanas que assumem completamente 

competências estatais. Porém, deduzimos a partir da leitura de Elenaldo Teixeira que esta não 

é uma particularidade de Petrolândia: “As associações profissionais e de classe, desde o final 

do século XIX, passaram a ter uma importância política grande para as elites econômicas, 

exercendo funções de mediação com o Estado e de pressão política para garantia de seus 

interesses.”136 

  O autor fazendo um retrospectivo sobre o movimento associativista no Brasil, 

informa que nossas associações desde o século XIX servem de intermediárias entre o poder 

público e os cidadãos. Portanto, a realidade social do estudo de caso realizado em Petrolândia 

se aproxima mais dessa realidade que na literatura norte-americana analisada. 

  Todavia, é interessante notar que o autor ressalta o fato de que as associações 

inicialmente no Brasil não eram formadas pela agregação de pessoas de poucos recursos, mas 

por elementos da elite que desejam exercer alguma pressão política sobre o Estado, eram, 

assim, associações formadas por camadas altas e médias de natureza urbana, as associações de 

pequenos produtores rurais, na forma específica das petrolandenses somente emergiram a 

partir da metade do século XX: 

 

                                                 
136 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 82. 
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No meio rural surgem as primeiras organizações ainda na década de 40, 
principalmente nas culturas do café, cana e cacau; eram associações civis 
que agregavam, posseiros, arredentários, meeiros e defendiam a posse da 
terra, mas também surgiram os primeiros sindicatos nas áreas de 
assalariados, conseguindo a todo custo o reconhecimento legal, a partir dos 
anos 50.137 
 

  Essas organizações surgidas na década de 40 e 50 representam um caráter mais 

popular, dando início à luta camponesa no Brasil, fato que na década de 60 desemboca em 

entidades de caráter claramente esquerdista ou mesmo revolucionário como as Ligas 

Camponesas do estado de Pernambuco. Elas guardam em comum com as entidades de 

Petrolândia o fato de serem as representantes legais de pequenos produtores junto às 

negociações e reivindicações de direitos individuais e coletivos em face do Estado. 

Outro aspecto que merece destaque é que o movimento associativista no Brasil 

teve sempre atuação destacada nos períodos de luta pela democracia. Durante a Era Vargas 

como acima comentado, houve o início de uma grande movimentação social, seja em 

movimentos populistas incentivados pelo próprio governo ou em ações da oposição. Porém, o 

movimento associativista no Brasil vai viver uma fase de grande efervescência durante o 

processo de redemocratização após o Regime Militar de 1964: “No Brasil, no período entre 

1978 e 1985, houve uma grande proliferação de associações voluntárias à medida que o 

governo militar vagarosamente se retirava do poder.”138 

  Segundo analisamos no capítulo passado, foi justamente nesse período, fim da 

ditadura militar, que o movimento associativista de Petrolândia estava negociando o processo 

de reassentamento da população do município desalojada pela construção da usina hidrelétrica 

de Itaparica pela CHESF. Essa agitação popular não poderia ser entendida como um fato 

isolado, mas está inserida num contexto nacional muito maior:  

 
Durante a transição para o regime democrático no Brasil, em 1980, cidadãos 
atuaram no âmbito de associações voluntárias e movimentos sociais para 
desenvolver estratégias inovadoras de confronto junto aos políticos locais 
tradicionais no intuito de superar legado de clientelismo, patronagem e 
corrupção.139 
 

                                                 
137 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 84. 
138 AVRITZER, Leonardo e WAMPLER, Brian. “Públicos Participativos: Sociedade Civil e Novas Instituições 
no Brasil Democrático”. COELHO, Vera Schattan P. e NOBRE, Marcos (orgs). Participação e Deliberação; 
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil Contemporâneo. São Paulo: 34, 2004, p. 216. 
139 AVRITZER, Leonardo e WAMPLER, Brian. “Públicos Participativos: Sociedade Civil e Novas Instituições 
no Brasil Democrático”. COELHO, Vera Schattan P. e NOBRE, Marcos (orgs). Participação e Deliberação; 
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil Contemporâneo. São Paulo: 34, 2004, p. 212. 
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  Essa atuação das entidades da sociedade civil substituindo o legado das 

relações clientelistas tradicionais da política, durante essa fase de transição democrática foi 

bastante vivenciado em Petrolândia, como mencionamos anteriormente. As associações 

conseguiram mobilizaram grandes contingentes de pessoas em torno do processo de 

reassentamento, portanto, superando as relações clientelistas nas quais os políticos 

“profissionais” intermediavam a interação entre os cidadãos e o Estado em troca de vantagens 

eleitorais ou financeiras. Como informa Leonardo Avritzer e Maria Dolabela Pereira, houve 

um processo de inserção de novos atores sociais no período em questão: “Nesses últimos 20 

anos, os processos de democratização, de descentralização política e econômica e de reforma 

do Estado fizeram-se acompanhar da emergência de novos atores públicos e privados na 

cena política.”140 

  Certamente esse ambiente profícuo favoreceu a ação coletiva no município de 

Petrolândia na mesma época. A Constituição de 1988 acolheu, assim, princípios e práticas que 

incentivam a organização de entidades da sociedade civil, e, inclusive a participação destas na 

definição de políticas públicas, fato inédito no Brasil até então: 

 
A reforma constitucional de 1988 propôs importantes modificações nas 
práticas das políticas públicas, de um lado, e no móvel e significado das 
ações sociais e coletivas, de outro. A constituição de 1988 abriu espaço, 
através de legislação específica, para as seguintes práticas ou “instituições 
híbridas”.141 

 
  As instituições híbridas mencionadas por Avritzer e Pereira são aquelas que 

congregam representantes do Estado e da sociedade civil para a deliberação de políticas 

públicas, são denominadas híbridas justamente porque mesclam elementos e atores sociais de 

origem pública e privada. Seguindo o espírito da transição democrática tais instituições 

trouxeram poderes reais de participação das entidades civis no processo de criação e 

implementação de políticas públicas, além disso, ocorreu também uma descentralização 

federativa de certas competências que foram transferidas para os municípios que passaram a 

ser considerados entidades da federação brasileira e não meras subdivisões dos estados-

membros da União: “A Constituição de 1988 descentralizou a autoridade política, conferindo 

                                                 
140 AVRITZER, Leonardo e PEREIRA, Maria de Lourdes Dolabela. “Democracia, Participação e Instituições 
Híbridas”. Teoria e Sociedade; instituições híbridas e participação no Brasil e na França.  Belo Horizonte: 
UFMG, número especial, março/2005, p. 17. 
141 AVRITZER, Leonardo e PEREIRA, Maria de Lourdes Dolabela. “Democracia, Participação e Instituições 
Híbridas”. Teoria e Sociedade; instituições híbridas e participação no Brasil e na França.  Belo Horizonte: 
UFMG, número especial, março/2005, p. 16. 
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às administrações municipais recursos suficientes e independência política para reestruturar 

o processo de produção de políticas públicas.”142 

  A Constituição de 1988 representou uma renovação em termos do papel das 

instituições da sociedade civil na deliberação de políticas públicas e do aumento de 

competências municipais, trazendo um novo modelo de gestão institucional: “A proliferação 

das organizações da sociedade civil (OSC) no Brasil, durante a transição para o regime 

democrático, foi acompanhada pelo desenvolvimento de novos valores e estratégias políticas 

que sustentaram a renovação institucional no nível municipal.”143 

  A formação de conselhos a nível municipal trouxe um espaço legalmente 

garantido para as entidades influírem nas políticas públicas locais, modelo de gestão adotado 

constitucionalmente, possibilitando a participação das associações nas mais diversas áreas: “A 

participação das associações é assegurada também nos diversos conselhos de política 

públicas setoriais (saúde, direitos da criança e adolescente, lei orgânica de assistência 

social).” 144 

  Assim, os conselhos deliberativos são o ponto culminante de um processo que 

começou durante a efervescência associativista vivida a partir do fim da ditadura militar, 

representam, desta forma, um aprofundamento da democracia brasileira: 

 
Os novos atores políticos, que demandavam o aprofundamento da 
democracia, além de soluções específicas para os problemas sociais intensos, 
envolviam trabalhadores sindicalizados, movimentos sociais, Comunidades 
Eclesiais de Bases (CEBs) e partidos políticos.145 
 

  Como vimos nos capítulos anteriores, em Petrolândia novos atores políticos 

também emergiram nessa época, novos partidos políticos de esquerda, sindicatos, sem falar na 

contribuição da Igreja Católica. Porém, não devemos pensar que essa ampliação de 

mecanismos de participação da sociedade civil foi somente no sentido de aprofundar a 

democracia no país. Na verdade, ela integra também uma estratégia de repasse de 

competências do Estado para os agentes privados, como salienta Elenaldo Teixeira: 

                                                 
142 AVRITZER, Leonardo e WAMPLER, Brian. “Públicos Participativos: Sociedade Civil e Novas Instituições 
no Brasil Democrático”. COELHO, Vera Schattan P. e NOBRE, Marcos (orgs). Participação e Deliberação; 
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil Contemporâneo. São Paulo: 34, 2004, p. 210. 
143 AVRITZER, Leonardo e WAMPLER, Brian. “Públicos Participativos: Sociedade Civil e Novas Instituições 
no Brasil Democrático”. COELHO, Vera Schattan P. e NOBRE, Marcos (orgs). Participação e Deliberação; 
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil Contemporâneo. São Paulo: 34, 2004, p. 210. 
144 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 87. 
145 AVRITZER, Leonardo e WAMPLER, Brian. “Públicos Participativos: Sociedade Civil e Novas Instituições 
no Brasil Democrático”. COELHO, Vera Schattan P. e NOBRE, Marcos (orgs). Participação e Deliberação; 
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil Contemporâneo. São Paulo: 34, 2004, p. 216. 
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Cremos que esta função, tradicionalmente exercitada principalmente pelas 
associações humanitárias e assistenciais, com motivações religiosas ou 
éticas, hoje passa a ser incentivada junto a outros formatos organizacionais 
(no Brasil as OSCIPs e OS) pelo Estado, na perspectiva de substituí-lo ou de 
reduzir-lhe o papel, na linha da política neoliberal, hoje hegemônica.146 
 

  Os novos formatos organizacionais mencionados (Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP) e (Organização Social – OS) foram incentivadas a partir 

do governo Fernando Henrique Cardoso, como forma de implementar a agenda de 

privatização e repasse de competência do Estado para a iniciativa privada, verificada desde o 

governo Collor, constituindo como refere Elenaldo Teixeira num reflexo da política 

“neoliberal” hegemônica a partir da década de 90: 

 
Mas não se pode negar também que há em processo uma diminuição do 
papel do Estado decorrente de uma política neoliberal, hoje aplicada no 
mundo inteiro, em que se pretende transferir grande parte dos encargos, 
sobretudo sociais, para as empresas, instituições privadas e setor associativo, 
sobretudo aquele mais tradicional de caráter assistencial e filantrópico.147 

 
  Portanto, a criação de inúmeros conselhos a nível municipal, como o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Petrolândia (COMDESP), não se trata apenas 

da consolidação do espírito de democracia participativa, mas como diz o autor acima do 

repasse de “encargos” para o setor associativo e a iniciativa privada, no intuito de diminuir o 

tamanho do Estado ou mesmo referendar a adoção de certas políticas públicas que devem 

passar pela deliberação das entidades civis. 

 
4.3 O Estado e o Associativismo no Brasil Contemporâneo 

 

  No tópico anterior buscamos realizar uma pequena síntese do desenvolvimento 

do movimento associativista no Brasil a partir da segunda metade do século XX e, sobretudo, 

o enfoque do papel das associações no período de transição democrático e a partir da nova 

Constituição Federal de 1988, que deu um novo espaço público de inserção das organizações 

da sociedade civil na deliberação de políticas públicas. 

                                                 
146 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 78. 
147 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e Sociedade; 
instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: UFMG, número especial, 
março/2005, p. 90. 
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  O que é marcante não apenas no nosso estudo de caso, mas a partir do que 

analisamos no tópico passado é que o Estado brasileiro sempre guardou forte ligação com as 

entidades da sociedade civil, seja apoiando suas ações ou sendo alvo de críticas e 

reivindicações populares, portanto, como salientamos reiteradamente as associações 

brasileiras, em geral, do sul ao norte do país, são antes de tudo, intermediárias entre o Estado 

e o cidadão particular. 

  Porém, com o desenvolvimento do movimento associativista, as relações entre 

os cidadãos e o Estado, principalmente os menos favorecidos social e economicamente foi 

substancialmente modificada, segundo informa Leonardo Avritzer e Brian Wampler: 

 
As autoridades estatais, no Brasil, consideram a distribuição de bens 
públicos para os pobres como um “favor”. Ao longo dos anos 1980, 
relacionamentos baseados na troca de “favores” foram combatidos pelas 
associações voluntárias por meio da disseminação do conceito do “direito a 
ter direitos”.148 

 
  Como já comentado, essas entidades mudaram a perspectiva do clientelismo 

entre os políticos e os cidadãos comuns, que antes recebiam “favores” dos mais poderosos, 

agora, com a transição democrática as organizações disseminam a noção de que os cidadãos 

“têm direitos” em face do Estado. Essa ideologia serviu tanto de base para a reivindicação dos 

pequenos produtores de Petrolândia junto ao Governo Federal durante o reassentamento, ou 

mesmo a luta das “Diretas Já”, bem como a garantia de direitos fundamentais na Constituição 

e a oficialização de mecanismo de democracia participativa, como a criação de conselhos 

deliberativos. 

  Assim, surgem os denominados “órgão híbridos”, mencionados rapidamente no 

tópico anterior, que representam segundo Leonardo Avritzer e Maria Dolabela Pereira: “[...] 

uma nova forma institucional que envolve a partilha de espaços de deliberação entre as 

representações estatais e a sociedade civil.”149 Com esse espaço aberto pelo Estado para as 

associações e entidades congêneres, o Estado não só consegue implantar mecanismo de 

democracia participativa, mas dividir responsabilidades com a sociedade civil no âmbito da 

definição de políticas, conseguindo assim trazer legitimidade e maior visibilidade para suas 

ações. 

                                                 
148 AVRITZER, Leonardo e WAMPLER, Brian. “Públicos Participativos: Sociedade Civil e Novas Instituições 
no Brasil Democrático”. COELHO, Vera Schattan P. e NOBRE, Marcos (orgs). Participação e Deliberação; 
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil Contemporâneo. São Paulo: 34, 2004, p. 218. 
149 AVRITZER, Leonardo e PEREIRA, Maria de Lourdes Dolabela. “Democracia, Participação e Instituições 
Híbridas”. Teoria e Sociedade; instituições híbridas e participação no Brasil e na França.  Belo Horizonte: 
UFMG, número especial, março/2005, p. 18. 



 89 

Em termos de ação racional, o compartilhamento de competência pelo Estado 

só é possível porque os benefícios obtidos por tal ação certamente são maiores que seus custos 

ou eventuais resultados negativos, em outras palavras; o Estado não distribuiria competência 

para as entidades civis se não lucrasse com isso também, diminuindo a sua responsabilidade e 

trazendo a máquina burocrática para mais perto do cidadão.  

Certamente o principal mecanismo de democracia criado a partir da 

Constituição de 1988 foram os conselhos deliberativos “híbridos”, como salientam Avritzer e 

Dolabela, pois estes:  

 
[...] instituem as parcerias entre o Estado e a sociedade civil como forma de 
gestão no âmbito das políticas públicas, sobretudo, nas áreas de habitação, 
de preservação de patrimônio, de meio-ambiente, das políticas sociais e da 
capacitação de mão-de-obra, mas também, na política e na justiça. 150 

 
  Em que pese os conselhos também representarem uma fuga do Estado de suas 

responsabilidades originais, em vista da diminuição da burocracia estatal após o advento do 

neoliberalismo na década de 80, é inegável a importância dessas instituições híbridas na 

medida em que certamente democratizaram o acesso aos recursos públicos e concederam 

grande força política, agora de modo institucional e oficial, para organizações da sociedade 

civil que antes tinham poder de mera pressão ou reivindicatório: “Instituições participativas, 

ancoradas por sanção oficial na Constituição de 1988 e implementadas sob ampla variedade 

de formatos no nível local, entrelaçam atores da sociedade civil com a sociedade política 

formal.”151 

  Dessa forma, não podemos pensar que os conselhos são instituições meramente 

públicas ou privadas, constituem aquilo que os autores chamam acima de órgãos “híbridos”, 

são, realmente, um novo espaço político criado, que permite a discussão e a formação de um 

consenso em torno da deliberação de políticas públicas entre Estado e sociedade civil: 

 
Esse é um “espaço” institucional distinto, tanto do Estado, quanto dos 
movimentos sociais. Constitui-se numa instância intermediária de debate e 
deliberação que não significa a supressão das instâncias formais (os Poderes 
Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário representados por 
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autoridades, funcionários e técnicos) e da atuação livre, autônoma e 
democrática da sociedade civil.152 

 
  Então, os conselhos não suprimiram as formas de poder anteriores ou mesmo o 

papel reivindicatório das organizações da sociedade. Realmente, eles se tornaram mais uma 

nova oportunidade de compartilhamento de poder na sociedade, como informa Avritzer e 

Dolabela: “Os conselhos constituem uma forma de partilhamento de soberania com atores 

específicos da sociedade civil, partilhamento esse requerido pela legislação, e que varia de 

conselho para conselho na sua forma específica.”153 

  Portanto, os conselhos formaram um novo espaço público local para os agentes 

públicos e privados negociaram parecerias e o direcionamento de políticas públicas nas mais 

diversas áreas, seja saúde, educação, meio ambiente ou desenvolvimento local, como no caso 

analisado em Petrolândia, assim podemos definir o espaço público local como: “[...] os 

múltiplos processos de concertação e os engajamentos mútuos de parceiros de direito público 

e privado, tais como grupos de habitantes, organismos profissionais, ONGs, empresas e 

órgãos de administração pública municipais, estaduais e federais.”154 

  Há nesse espaço público, como temos analisados, a assunção de novas 

atribuições pelas organizações da sociedade, que transcendem bastante a competência 

meramente reivindicatória que tradicionalmente elas detêm: 

 
No quadro que estamos analisando, porém, as funções atribuídas às 
associações vão além da reivindicação. Diríamos que elas se situam no 
campo do controle social do poder público, que envolvem, além dos atos de 
natureza fiscalizatória, de transparência das informações e possibilidade de 
reparação dos danos causados por atos e omissões dos agentes públicos, uma 
participação na gestão e no planejamento.155 

 
  O papel das organizações da sociedade civil nos conselhos vai se desenvolver 

em torno da idéia de que existe uma necessidade de compartilhar controle e responsabilidades 

na aplicação das políticas e recursos públicos. Como vimos, no caso de Petrolândia, os 
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conselhos permitem não só democratizar o acesso aos recursos públicos, mas também 

partilhar igualmente os custos para sua obtenção superando barreiras partidárias ou políticas. 

Outra importante função a ser assumida pelas organizações é justamente quanto ao 

accountability, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos e dando maior transparência na 

definição das políticas públicas para sua implementação. Nestes termos, é que se dá a 

formação do que Avritzer entende por “Públicos Participativos”:   

 
A idéia de Públicos Participativos compreende cidadãos organizados que 
buscam superar a exclusão social e política pro meio da deliberação pública, 
da promoção da transparência e responsabilização (accountability) e da 
implementação de políticas públicas.156 
 

  O conceito de Públicos Participativos engloba cidadãos e organizações que 

como acontecido em Petrolândia, superaram as relações sociais tradicionais, e vem ocupando 

o espaço público local e tomando parte ativa na construção de políticas públicas, isso, como 

vimos, com o amparo legal dado pelas instituições híbridas criadas a partir da Constituição 

Federal de 1988: “Identificam-se casos no Brasil em que OSC desafiaram práticas anteriores 

(ou tradicionais), tais como clientelismo e a patronagem, enquanto, simultaneamente, 

ofereceram alternativas concretas para novas práticas, estratégias e instituições.”157 

  O termo “OSC” usado pelos autores significa “organizações da sociedade 

civil”, como referido alhures, interesse notar o paralelismo entre o desenvolvimento dos 

Públicos Participativos a nível nacional, segundo a visão de Avritzer e Wampler e o estudado 

no caso de Petrolândia: 

 
O estágio inicial do desenvolvimento de Públicos Participativos permitiu, 
assim, que cidadãos construíssem habilidades de negociação e argumentação 
baseadas no associativismo e na deliberação face a face. Isso representa uma 
ruptura com um padrão centenário de marginalização dos atores sociais e seu 
desempoderamento (disemporwerment). 158 
 

  O processo de negociação do reassentamento a partir das organizações 

populares como sindicatos e associações em Petrolândia certamente pode ser inserido dentro 

da perspectiva de desenvolvimento dos Públicos Participativos na transição democrática. 
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Primeiramente, possibilitou a negociação entre Estado e cidadãos de uma forma inovadora 

rompendo as cadeias do clientelismo e levando para negociação atores que antes eram 

marginalizados: pequenos agricultores do sertão nordestino. 

  Ademais, a nível nacional não temos somente os conselhos deliberativos como 

forma de manifestação dos Públicos Participativos, mas também outro mecanismo híbrido 

importantíssimo, o Orçamento Participativo (OP): 

 
O Orçamento Participativo surgiu em Porto Alegre com base nas estratégias 
políticas de atores que transitaram dos seus problemas locais para 
preocupações mais amplas sobre como as instituições do governo local 
poderiam ser renovadas para acomodar demandas para a participação de 
cidadãos ativos no processo de produção de políticas públicas.159 
 

  A concepção do Orçamento Participativo, iniciada na cidade de Porto Alegre, 

com certeza está bem arraigada na idéia de ampliação da participação da sociedade civil na 

construção de políticas públicas. Como os conselhos deliberativos, o OP é mais um exemplo 

que permite que os cidadãos influam na alocação de recursos e na accountability de sua 

aplicação, trazendo para o espaço público local, atores que se encontravam a margem do 

sistema: “Esse novo formato institucional (OP) apresenta importantes características, entre 

as quais incluem-se: participação ampliada e sustentada, deliberação pública e negociação e 

a distribuição de recursos públicos para as regiões (bairros) mais pobres da cidade.”160 

  Em nosso estudo de caso não houve a adoção de um Orçamento Participativo, 

porém, ele é citado aqui como uma importante referência nacional em termos do 

desenvolvimento das novas políticas de deliberação híbridas. O Orçamento Participativo é 

fruto de uma certa autonomia para a deliberação de políticas públicas locais que os 

municípios receberam após a Constituição Federal de 1988, como salienta Avritzer e 

Wampler: “Atuando com base nos princípios da Constituição Federal, muitos municípios 

adotaram dispositivos em suas cartas constitucionais que possibilitariam legalmente a 

participação de cidadãos.”161  

Este foi o caso de Porto Alegre e de outros municípios brasileiros como São 

Paulo e mesmo Recife, que implantaram a nível local o Orçamento Participativo, mais um 
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instrumento híbrido de deliberação de políticas públicas instalado pós Constituição de 1988, 

outro dado relevante é que os autores em questão apontam que geralmente o OP é uma 

estratégia política adotada por governos ligados a partidos de esquerda, como o caso do PT: 

“As estratégias dos atores políticos de esquerda, frequentemente liderados pelo Partido dos 

Trabalhadores, baseiam-se em mudanças referentes a como e para quem os bens públicos 

são distribuídos.”162 

  Porém, apesar de todos estes mecanismos mencionados de democracia 

participativa, não podemos esquecer que em nosso país as relações de clientelismo não foram 

completamente abandonadas: “O clientelismo, baseado na cultura do favor e nas trocas 

pessoais entre indivíduos de diferentes classes sociais e políticas, permanece como 

característica predominante na maior parte do país.”163 

  Evidentemente, as instituições híbridas não conseguiram banir completamente 

as relações de clientelismo existentes no país desde o período colonial. Como ressaltam os 

autores na maior parte do país ainda predominam esse tipo de ligação política, e mais, isso 

não quer dizer que o clientelismo ficou restrito aos rincões distantes da nação, mesmo nas 

áreas em que os mecanismos de democracia participativa alcançaram certo desenvolvimento o 

clientelismo não foi totalmente apagado, na verdade, ele trouxe um grande avanço, mas ao 

mesmo tempo se mantém dentro das inúmeras contradições e desigualdade inerentes a 

sociedade brasileira. 

 
 
4.4 O Papel da Igreja Católica 
 
 
  Nas páginas anteriores exploramos as relações entre o Estado e a sociedade 

civil no período contemporâneo, evidenciando os mecanismos de interação híbridos 

construídos no espaço público local nas últimas décadas de redemocratização do Brasil. 

Porém, o Estado não foi a única instituição que promoveu a indução de capital social no 

Brasil hodierno, a Igreja Católica também deu uma grande contribuição para o 

desenvolvimento do movimento associativista em nosso país. 
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  Não é inoportuno relembrar que os autores estrangeiros analisados como 

Putnam e Fukuyama, conforme vimos no capítulo anterior, acreditam que a intervenção da 

Igreja nas organizações da sociedade civil é tão perniciosa quanto a do Estado. Ao mesmo 

tempo, em nosso estudo de caso de Petrolândia foi verificada que a Igreja tem um papel muito 

relevante para o movimento social naquele município. Portanto, neste tópico iremos estudar 

um pouco sobre a relação entre a Igreja Católica e as organizações da sociedade civil no nosso 

país. Primeiramente cabe salientar o grande ativismo político da Igreja Católica no Brasil 

desde os tempos do Império: 

 
Embora seja corrente a idéia de que a Igreja não deva se meter em política, 
no Brasil a história mostra que mesmo após sua separação formal do Estado 
em fins do século XIX, com a proclamação da República em 1889 e a 
primeira Constituição republicana de 1891, ela permanece fazendo 
política.164 
 

  Mesmo após a separação entre Estado e Igreja, a Igreja Católica continuou 

mantendo uma grande influência em termos políticos, mas tentando se escusar dos 

envolvimentos partidários diretos. Também não devemos esquecer que o conceito de política 

da Igreja como lembra Ana Maria Doimo é bastante elástico: “Para tanto, a Igreja católica 

trabalha com um conceito ampliado e elástico de político, do tipo “tudo é política; ‘o homem 

é um animal político’; ‘mesmo quem não se envolve com política está fazendo política via 

omissão’.”165 

  Além disso, como salienta Avritzer et alli em São Paulo, o ativismo dos 

católicos em termos de participação em associações é muito grande: “A associação a grupos 

vinculados às organizações religiosas corresponde à metade (51%) dos participantes ativos 

paulistanos.”166 Este é um dado que também se repete em Petrolândia, como já mencionamos 

nos capítulos anteriores, onde grande parte dos presidentes de associações ou cooperativas 

possuem ligações com movimentos religiosos também, afinal, como salientam os autores: “A 

Igreja católica tem historicamente organizado seus fiéis em grupos de ação sociais. Tal fato 

reafirma a importância dessa Igreja na tomada de decisão para se associar.”167 

                                                 
164 DOIMO, Ana Maria. “Pluralidade religiosa à brasileira, associativismo e movimentos sociais em São Paulo”. 
AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 151. 
165 DOIMO, Ana Maria. “Pluralidade religiosa à brasileira, associativismo e movimentos sociais em São Paulo”. 
AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 152. 
166 AVRITZER, Leonardo, RECAMÁN, Marisol e VENTURI, Gustavo. “O Associativismo na cidade de São 
Paulo”. AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, pp. 19-20. 
167 AVRITZER, Leonardo, RECAMÁN, Marisol e VENTURI, Gustavo. “O Associativismo na cidade de São 
Paulo”. AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 20. 



 95 

  A Igreja Católica não se limita somente a incentivar ações sociais, no Brasil e 

na América Latina como reportado anteriormente, a Igreja desempenhou um papel inclusive, 

no incentivo a movimentos de esquerda e oposição aos governos ditatoriais implantados na 

região na segunda metade do século XX. A partir da realização do Concílio Vaticano II a 

Igreja Católica assumiu uma postura social mais ousada, na América Latina isso ficou mais 

explícito e forte a partir da definição da “opção pelos pobres” da Conferência Episcopal 

Latino-Americana (CELAM), que iniciou o movimento teológico-social conhecido como 

“Teologia da Libertação”.168 

  No Brasil essa movimentação desemboca num incentivo da Igreja as 

organizações sociais, bem como no papel desempenhado na resistência a ditadura militar, o 

trabalho dos arcebispos Dom Helder Câmara em Recife e Dom Paulo Evaristo Arns em São 

Paulo são exemplos bem marcantes dessa nova linha de atuação. Ambos adotaram uma linha 

de ação muito parecida que envolvia basicamente três estratégias principais: “1) defesa dos 

direitos humanos e enfrentamento da ditadura; 2) criação das CEBs no âmbito de um novo 

modelo de Igreja; 3) criação de pastorais, com ênfase na periferia urbana, trabalho e direitos 

humanos.”169 

  Assim, é considerável a contribuição da Igreja Católica nos anos 70 e 80 para o 

movimento associativista brasileiro através do trabalho realizado nas Comunidades Eclesiais 

de Base (CEB) e nas inúmeras Pastorais instaladas no período, dessa forma, não somente o 

Estado, mas a Igreja foi um grande indutor de capital social no Brasil, inclusive, com 

relevantes serviços prestados no processo de redemocratização do país. 

  Porém, com ascensão de João Paulo II a Santa Sé passou a refrear as políticas 

progressistas da Igreja na América Latina, tentando desarticular a ligação dos grupos 

esquerdistas mais radicais com o movimento religioso. Portanto, as organizações da sociedade 

civil perderam o amparo da Igreja, tendo que buscar novas parcerias e fontes de recursos: 

“[...] as lideranças e os dirigentes de movimentos sociais locais foram rearticulados em São 

Paulo tão logo perderam a institucionalidade da Igreja como base de sustentação, e 

passaram a ter de correr em raia própria, caminhando com as próprias pernas.”170 

  Em Petrolândia como mencionamos anteriormente, a Igreja é ainda um 

importante fator de incentivo ao movimento social, inclusive tendo mesmo financiado 
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projetos de associações e por meio da Pastoral da Terra ou a Pastoral dos Reassentados. 

Evidentemente o Vaticano não conseguiu reprimir todos os setores da Igreja progressista, 

além de que, a própria heterogeneidade é uma característica que não pode deixar de estar 

presente numa organização religiosa tão grande e composta por elementos de tão diversos 

segmentos sociais e regiões. 

  Voltando ao caso de São Paulo, para quebrar os movimentos sociais ligados a 

esquerda, a estratégia da Santa Sé foi dividir a arquidiocese local, minando a autoridade de 

Dom Paulo Evaristo Arns, através da nomeação de bispos mais afinados com as ideologias do 

papado: “Os efeitos da divisão da arquidiocese de São Paulo, entretanto, estão muito além 

dos impactos sobre os movimentos sociais urbanos, pois geraram uma reviravolta 

conservadora, cujas conseqüências estão longe ainda de ser avaliadas.”171 Como salienta 

Ana Maria Doimo: “[...] essa quebra retirou da jurisdição de Dom Paulo as zonas Leste e 

Sul, onde se concentravam os mais importantes movimentos sociais, ela representou o 

truncamento de um projeto político voltado ao reordenamento da cidade de São Paulo, 

[...]”172. 

  Como informado acima, os principais movimentos sociais incentivados pela 

Igreja estavam sediadas nas zonas leste e sul de São Paulo, áreas mais carentes da cidade, em 

vista da divisão da arquidiocese, estas ficaram sob a direção de bispos mais conservadores. 

Aliás, esta é uma estratégia típica da política interna do Vaticano: “A Igreja paulistana é um 

caso exemplar de sucessivas intervenções para remanejar bispos – principal ‘arma’ do 

Vaticano para ‘calibrar’ e controlar os fluxos de poder no interior da instituição.”173 

  Esta reviravolta conservadora “expulsou” as organizações sociais do seio da 

Igreja, nesse sentido, as organizações tiveram que buscar outras fontes de apoio como o 

Estado, também houve logo nessa época a instalação dos conselhos deliberativos e Orçamento 

Participativo, as instituições híbridas estudadas nos tópicos anteriores que também deram um 

novo espaço de participação para as entidades da sociedade civil.  

  A partir deste processo, existe uma mudança também na linha de atuação da 

Igreja, o modelo de uma Igreja ativa socialmente passa a ser substituído por uma Igreja mais 

preocupada com os rituais religiosos internos: “[...] passando do ‘modelo CEB’ para o 

carismático-missionário pela incorporação dos movimentos Renovação Carismática Católica 
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(RCC), tendo em vista enfrentar o ‘mercado religioso’, [...]”.174 Também a Igreja teve que 

fazer frente às novas igrejas e seitas evangélicas que surgiram no Brasil no final do século 

XX, nesse sentido, uma proposta de religiosidade baseada na meramente na devoção e na 

petição de graças atende mais o imediatismo religioso da sociedade brasileira de hoje que a 

proposta de um movimento religioso mais voltado para realização de justiça social. Aliás, Ana 

Maria Doimo salienta que os setores mais à esquerda da Igreja Católica criticam a “alienação” 

das igrejas evangélicas: 

 
Os setores da esquerda católica, por sua vez, colocavam a religiosidade dos 
pentecostais – sua dogmática, simbologia e rituais – na vala comum da 
ideologia e da alienação, isto é, como o mais novo “ópio” das classes 
exploradas e oprimidas, favorecendo o conformismo, a passividade e a 
despolitização do povo.175 
 

  Porém, a própria Renovação Carismática acima citada também segue o mesmo 

modelo de igreja “alienada”, mais preocupada com seus rituais religiosos e na distribuição de 

graças e milagres que com movimentos e obras sociais, isso se deve certamente pela disputa 

pelos fiéis, ainda mais considerando a preocupação da Igreja Católica pelo grande número de 

fiéis que têm perdido em face das igrejas neopentecostais, um dos principais problemas na 

agenda do Papa Bento XVI em sua recente visita ao país. 

  Entretanto, não devemos pensar que toda a Igreja Católica deixou de fazer 

movimento social, como visto em Petrolândia ela possui setores ativos, isso nacionalmente 

fica claro com o trabalho da Pastoral da Terra ou a Pastoral da Criança. Outra ressalva a ser 

feita é quanto ao fato de que outros movimentos religiosos também possuem forte tradição de 

cooperação com o movimento social: “O espiritismo tem longa tradição associativista em 

‘casa’ de caridade de trabalho voluntário e de estímulo aos cuidados com a saúde, o hábito 

da leitura e a formação profissional.”176 

  A ligação dos espíritas com movimento social, principalmente em relação às 

praticas de caridade e assistencialismo é bem conhecida na sociedade brasileira. Como não 

possuem um serviço sacerdotal propriamente dito, os espíritas já se reúnem em associações 

para realizar seu culto e também a prática de ações sociais. Ana Maria Doimo analisando a 

atuação das diversas congregações religiosas no Brasil, conclui que: “[...] comparando-se 

                                                 
174 DOIMO, Ana Maria. “Pluralidade religiosa à brasileira, associativismo e movimentos sociais em São Paulo”. 
AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 130. 
175 DOIMO, Ana Maria. “Pluralidade religiosa à brasileira, associativismo e movimentos sociais em São Paulo”. 
AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 130. 
176 DOIMO, Ana Maria. “Pluralidade religiosa à brasileira, associativismo e movimentos sociais em São Paulo”. 
AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 148. 
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com o catolicismo ou com o espiritismo kardecista, é notório que os evangélicos fazem muita 

igreja mas pouca obra social.”177 

  Ao dizer que os evangélicos “fazem muita igreja” e “pouca obra social” em 

contraposição aos kardecistas e católicos, a autora chama a atenção para o fato dos 

evangélicos serem muito ativos, porém, somente nos assuntos ligados ao seu próprio culto, 

possuindo pouca participação em movimento social. Também no nosso estudo de caso a falta 

de ativismo social dos evangélicos ficou evidenciada na medida em que das entidades objeto 

de estudo, somente uma era dirigida por evangélico, os demais entrevistados que participavam 

de movimento ligado a Igreja se declararam católicos. 

  Nestes termos, os movimentos religiosos podem ser indutores de capital social 

igualmente ao Estado. Todavia, conforme o estudado acima, isso só acontece quando os 

representantes religiosos entendem que o papel da igreja transcende a realidade litúrgica 

imediata e existe uma conscientização quanto à necessidade de construir uma “obra social” 

voltada para os movimentos sociais mais concretos, como acontece com os espíritas e os 

católicos influenciados pela Teologia da Libertação. Se a orientação da igreja for mais 

dirigida para seus rituais internos, ela, ainda que muito ativa quanto à mobilização dos fiéis, 

será praticamente inoperante quanto ao associativismo e capital social, fato que acontece com 

católicos carismáticos e evangélicos neopentecostais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 DOIMO, Ana Maria. “Pluralidade religiosa à brasileira, associativismo e movimentos sociais em São Paulo”. 
AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 148. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

  Este trabalho não pretende criar uma teoria geral sobre o capital induzido no 

Brasil, até pelas limitações inerentes a natureza de uma dissertação de Mestrado e, sobretudo 

em se tratando de um estudo de caso que abrange um microcosmo muito particular de um 

município do sertão de Pernambuco. Porém, gostaria de observar que sentimos falta de uma 

teoria geral para explicar o capital social induzido no Brasil, em vista de sua particularidade 

em contraste com o capital social espontâneo longamente descrito pela literatura estrangeira. 

  Mas, se este modesto trabalho pode contribuir para o debate sobre capital 

social na Ciência Política de hoje, trata-se justamente de salientar que existe um capital social 

espontâneo e outro de natureza induzida, isto é, criado a partir do incentivo externo de 

instituições como o Estado e a Igreja Católica. Nosso trabalho indicou que estudar os pontos 

em comum e principalmente os aspectos de diferença entre o capital social espontâneo e o 

induzido devem ser analisados com mais profundidade.  

  O capital social espontâneo surge quando agentes individuais se unem para 

realizar um empreendimento comum, sem interferência ou incentivo externo, eles congregam 

esforços porque esta é a melhor forma de alcançar seus objetivos, que não seriam possíveis de 

serem satisfeitos individualmente (paradigma da escolha racional), ou então, são pessoas 

altruístas que desejam contribuir para a coletividade, aqui influenciados por elementos morais, 

religiosos ou culturais (paradigma do “dom”, conforme a classificação adotada por Elenaldo 

Teixeira, que apresentamos no capítulo quarto). No âmbito dos agentes individuais o capital 

social induzido também pode ser fruto de uma escolha racional ou pelo dom, mas é diferente 

porque sua origem primeira se deu por indução externa, ou seja, os agentes se agregaram 

porque receberam um incentivo exterior, entidades como o Estado e a Igreja Católica, podem 

induzir a produção de capital social através do repasse de recursos e financiamento das 

entidades, como discutimos no decorrer do trabalho. 

Pelo menos em relação à Petrolândia, essa diferenciação entre capital social 

espontâneo e capital social induzido logo chamou a atenção. Ainda que a literatura nacional 
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aborde as diversas formas de interação entre Estado, Igreja e organizações da sociedade civil, 

como análise de conselhos deliberativos e orçamento participativo, não existe uma teoria geral 

sobre o capital social induzido, e a doutrina estrangeira somente trata do capital social 

espontâneo, inclusive criticando a sociabilidade promovida por instituições que possuem 

poder hierárquico sobre seus membros como as mencionadas, como vimos em Fukuyama e 

Putnam. 

Portanto, ressaltamos que nossas observações sobre capital social induzido 

devem ser lidas enquanto inerentes ao estudo de caso de Petrolândia, pois não podemos ter a 

pretensão de produzir uma teoria geral sobre o tema, a nossa contribuição se resume a instigar 

sua investigação a nível nacional para tanto, vamos agora as principais conclusões tiradas de 

nossa pesquisa: 

Primeiramente, os dados coletados de uma forma global, corroboram com a 

hipótese geral levantada em nosso projeto de dissertação de que o movimento associativista 

em Petrolândia e sua participação em conselhos deliberativos de políticas públicas junto com 

entidades estatais é o produto do desenvolvimento e acúmulo de capital social, 

democratizando o acesso de recursos públicos e incentivando os mecanismos de democracia 

participativa local. 

Antes de tudo, nossa pesquisa indica que as organizações petrolandenses não 

são substitutas do Estado como acontece com as associações americanas ou italianas 

estudadas por Tocqueville e Putnam, respectivamente; elas na verdade são intermediárias 

entre o Poder Público e o cidadão singularmente considerado, pois através dos conselhos 

deliberativos tornam-se responsáveis pela alocação de políticas e recursos públicos. Esse dado 

é muito forte na medida em que, a maior parte dos recursos utilizados pelas organizações têm 

origem nos cofres estatais, seja do Banco do Nordeste ou Banco Mundial, do Governo 

Federal, Estadual, Municipal e até na Igreja Católica. 

Ao dotar recursos para as entidades, os órgãos públicos estão subsidiando às 

mesmas e induzindo a sua criação e multiplicação, daí seu produto ser capital social induzido. 

Porém, o fato do Estado conceder poder de definição das políticas públicas às organizações da 

sociedade civil, pode ter um resultado muito positivo: democratizar o acesso aos recursos 

públicos locais. Nas relações clientelistas tradicionais, existe uma troca de favores entre 

políticos e eleitores singularmente considerados. Quando os recursos não são mais acessíveis 

individualmente, mas distribuídos a partir de um conselho onde entidades públicas e privadas 

têm voto e assento, isso favorece a transparência e a superação de velhas práticas políticas. 



 101 

Em nosso estudo de caso, como discutimos no capítulo terceiro, o “grosso” dos 

recursos públicos são repassados às organizações via COMDESP, conselho deliberativo local, 

vimos também que esta entidade nivela o acesso destes, isso significa que os custos para 

obtenção dos recursos são iguais para todas as organizações, independente da posição 

partidária de seus dirigentes. Este fato, inclusive, contrariou uma das hipóteses específicas 

levantadas em nosso projeto de pesquisa, de que o acesso ao dinheiro seria mais facilitado 

para organizações que possuam ligações com partidos políticos dominantes no cenário 

municipal ou estadual. 

Em campo, os dados obtidos indicaram primeiramente, que a maioria 

esmagadora dos representantes legais entrevistados, mesmo ligados a situação política local, 

reclamam da burocracia estatal como entrave da mesma forma que os oposicionistas. Em 

segundo lugar e mais importante; o número de projetos implantados pelas organizações 

dirigidas por situacionistas não é maior que os dos oposicionistas. Os conselhos deliberativos 

não somente nivelam o acesso, eles nivelam os custos também. Existem em Petrolândia 

organizações dirigidas por oposicionistas que têm muitos projetos implantados e outras 

formadas por situacionistas que os têm muito poucos, assim, não foi possível estabelecer uma 

correlação empírica entre partidos políticos e acesso a recursos públicos. 

Mas será o capital social induzido tão benéfico quanto o espontâneo? 

Procuramos responder esta questão, dentro das limitações de nosso estudo de caso; os agentes 

individuais, ainda que possam se associar por motivos altruístas, são predominantemente 

racionais, dentro de nossa abordagem teórica, eles entram em organizações porque essa é a 

maneira mais fácil para obter recursos, logo, quando as organizações vão tendo sucesso em 

distribuir seus benefícios, elas vão se multiplicando em número de entidades e associados. E 

mais importante: o que começou como escolha racional deliberada, pode se tornar um hábito 

da comunidade que passa a enxergar na cooperação coletiva a melhor forma para solução de 

seus problemas, gerando assim capital social. 

O capital social é induzido nesta hipótese, pois o Estado deu um “pontapé” 

para sua geração. Em Petrolândia, o capital social induzido parece compartilhar muitas 

características do capital social espontâneo: poder de mobilização social, multiplicação, 

geração de mecanismo de democracia participativa, melhora na distribuição de recursos 

públicos e accountability. Porém, ele não se apresenta como um grande incentivador da 

poupança interna; como vimos, para autores como Putnam e Fukuyama, este é um aspecto 

vital do capital social, pois através de crédito rotativo os agentes individuais se unem para se 

prover de recursos não acessíveis isoladamente. No caso de Petrolândia, aparentemente não 
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existe poupança interna: por serem racionais, os agentes percebem que é mais fácil obter 

recursos externos via associações, que constituir entidades para partilhar dos seus já poucos 

recursos. 

Pelo menos em relação à Petrolândia, os dados coletados indicam que o capital 

social induzido pode gerar a dependência de recursos externos. Nas demais características 

mencionadas, são extremamente similares. Ambos podem ser racionalmente explicados, mas 

encontram correspondência em elementos históricos locais e na formação de uma cultura 

cívica. Em Petrolândia a formação de colônias agrícolas a partir dos anos 40 pelo Ministério 

da Agricultura, incentivou o minifúndio e a união dos pequenos produtores em organizações, 

trinta anos depois este capital social agregado auxiliou o processo de negociação do 

reassentamento da população local atingida pela construção da usina hidrelétrica pela CHESF. 

A força do capital social é tão notável que em Sobradinho-BA, a população ficou totalmente 

desamparada já que não tinha a mesma prática associativista dos petrolandenses, não 

conseguindo se organizar para reivindicar seus direitos junto ao Governo Federal. 

Após o processo de redemocratização do país, a Constituição de 1988 

legalizou as instituições híbridas entre entidades civis e estatais, e certamente esse capital 

social acumulado é um diferencial no bom desempenho institucional de conselhos 

deliberativos como o COMDESP de Petrolândia. 

Finalmente, gostaria de salientar que do ponto de vista pessoal, este foi um 

trabalhado muito enriquecedor porque pudemos realizar estudo científico de um fenômeno 

que acompanhamos desde a infância, e, tentamos realizar esta tarefa deixando de lado 

experiências pessoais e aspectos biográficos, realizando uma análise o mais isenta e honesta 

possível. Ao mesmo tempo, não damos por concluído inteiramente nosso trabalho, pois o 

tema do capital social induzido ainda merece análise os mais aprofundados, deixando assim o 

ensejo para abordá-lo em outro nível de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

ARAÚJO, Maria Lia C. de. “Capítulo 4 – Organização Sócio-Política.” LIMA, Ana Eliza M. 

V. et alli. Reassentamento Rural em Itaparica 1987-1996. Recife: FUNDAJ, 1996. 

Disponível em: 

www.fundaj.gov.br/geral/textos%20online/economia/ana%20e%20magda.pdf, Acesso em 

03/01/2007, às 15h36. 

 

ASSIS, Emerson Francisco de. “Ação Racional e Dilemas de Ação Coletiva: Reflexões sobre 

o papel e a formação de capital social na sociedade”. Revista da Faculdade de Direito de 

Caruaru. João Pessoa: Idéia, n.º 01, Vol. 37, 2006, pp. 149-163. 

 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Globo, 1997. 

 

AVRITZER, Leonardo e PEREIRA, Maria de Lourdes Dolabela. “Democracia, Participação e 

Instituições Híbridas”. Teoria e Sociedade; instituições híbridas e participação no Brasil e 

na França.  Belo Horizonte: UFMG, número especial, março/2005, pp. 14-37. 

 

__________________, RECAMÁN, Marisol e VENTURI, Gustavo. “O Associativismo na 

cidade de São Paulo”. AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São 

Paulo: UNESP, 2004, pp. 11-57. 

 

__________________ e WAMPLER, Brian. “Públicos Participativos: Sociedade Civil e 

Novas Instituições no Brasil Democrático”. COELHO, Vera Schattan P. e NOBRE, Marcos 

(orgs). Participação e Deliberação; teoria democrática e experiências institucionais no 

Brasil Contemporâneo. São Paulo: 34, 2004, pp. 210-238. 

 

BOMFIM, Juarez Duarte. “Movimentos Sociais de Trabalhadores no Rio São Francisco”. 

Scripta Nova  Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Social. Barcelona: Universidad 

de Barcelona, nº 45, 01/08/1999, disponível em: http://www.ub.es/geocrit/sn-45-30.htm, 

acesso em 15/01/2007, às 23h42. 



 104 

 

BOURDIEU, Pierre. “The Forms of Capital.” 

Disponível em: http://www.viet-studies.org/Bourdieu_capital.htm, acesso em: 06/12/2006, às 

16h44. 

 

CALDAS, Magda. “Capítulo 2 – Trabalho e Renda.” LIMA, Ana Eliza M. V. et alli. 

Reassentamento Rural em Itaparica 1987-1996. Recife: FUNDAJ, 1996. Disponível em: 

www.fundaj.gov.br/geral/textos%20online/economia/ana%20e%20magda.pdf, Acesso em 

03/01/2007, às 15h36. 

 

CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL. 50 anos CHESF – 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco; 1948-1998. Rio de Janeiro, 1998. 

 

COLEMAN, James S. “Social Capital in the Creation of Human Capital.” Disponível em: 

http://econ.tau.ac.il/papers/publicf/Zeltzer2.pdf, acesso em 28/04/2007, às 07h15, p. 05. 

 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

 

DOIMO, Ana Maria. “Pluralidade religiosa à brasileira, associativismo e movimentos sociais 

em São Paulo”. AVRITZER, Leonardo (org.). A Participação em São Paulo. São Paulo: 

UNESP, 2004, pp. 123-196. 

 

ELSTER, Jon. “A Possibilidade da Política Racional”. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais. São Paulo: ANPOCS,  nº 39, Vol. 14, janeiro/1999, pp. 163-204. 

 

___________. “Marxismo, Funcionalismo e Teoria dos Jogos”. Revista Lua Nova. São 

Paulo: CEDEC, nº 17, junho/1989, pp. 13-40. 

 

FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1996. 

 

HAGUETTE, Teresa M. Frota. Metodologias Quantitativas na Sociologia. Petropólis: 

Vozes, 2003. 

 



 105 

HALL, Peter A. e TAYLOR, Rosemary C. R. “As Três Versões do Neoinstitucionalismo”. 

Revista Lua Nova. São Paulo: CEDEC, n° 58, 2003, pp. 193-223. 

 

História de Petrolândia. Disponível em: 

http://www.petrolandiape.com.br/historia.html. acesso em 04/01/2007, às 16h23. 

 

História de Petrolândia. Disponível em: http://www.petrolandia.pe.gov.br/interna.asp?id=1, 

acesso em 18/01/2007, às 11h57. 

 

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matérias, formas e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 

São Paulo: Martin Claret, 2002. 

 

IBGE; Cidades@. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php, acesso em 03/01/2007, às 13h28. 

 

IMMERGUT, Ellen M. “The Theoretical Core of the New Institutionalism.” Politics & 

Society. SAGE, nº 1,Vol. 26, march/1998, pp. 05-34. 

 

IPEADATA; Dados Macroeconômicos e Regionais. Disponível em: 

http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?189109421, acesso em 04/01/2007, às 

21h50. 

 

KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez, 

2001. 

 

MARX, Karl. Para a Crítica da Economia Política; Do Capital; Do Rendimento e suas 

Fontes. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

 

OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos 

Grupos Sociais. São Paulo: EDUSP, 1999. 

 

PIBs Municipais da Região de Desenvolvimento Itaparica. Disponível em: 

http://www.condepefidem.pe.gov.br/pib/rd/rd_municipio.asp?rd=9, acesso em 03/01/2007, às 

15h47. 



 106 

 

PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia; a experiência da Itália Moderna. 4. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

 

Região Desenvolvimento Sertão do Itaparica. Disponível em: 

http://www.condepefidem.pe.gov.br/regiao_desenvolvimento/itaparica/clima.asp, acesso em 

14/01/2007, às 16h02. 

 

Região de Desenvolvimento Sertão do Itaparica; cadeias produtivas locais. Disponível em: 

http://www.condepefidem.pe.gov.br/regiao_desenvolvimento/itaparica/cadeias.asp, acesso em 

03/01/2007, às 19h04. 

 

RUA, Maria das Graças e BERNARDES, Franco César. “Escolha Racional e Novo 

Institucionalismo: notas introdutórias.” RUA, Maria das Graças e CARVALHO, Maria Izabel 

Valadão de Carvalho (orgs). O Estudo da Política: tópicos selecionados. Brasília: Paralelo 

15, 1998, pp. 318-347. 

 

TEIXEIRA, Elenaldo Celso. “Organizações da Sociedade Civil e Poder Público”. Teoria e 

Sociedade; instituições híbridas e participação no Brasil e na França. Belo Horizonte: 

UFMG, número especial, março/2005, pp. 74-93. 

 

TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004. 

 

TSEBELIS, George. Jogos Ocultos. São Paulo: EDUSP, 1998. 

 

VAN EVERA, Stephen. Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca: Cornell 

University Press, 1997. 

 

WEBER, Max. Ensaios sobre a Teoria das Ciências Sociais. São Paulo: Moraes, 1991. 

 

YIN, Robert K. Estudo de Caso; planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 



 107 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
1) LISTA DAS ENTIDADES ENTREVISTADAS 
 
ENTIDADE REPRESENTANTE ENTREVISTADO 
1. Associação Agrícola Fé e Esperança Presidente – João Luiz Balbino 
2. Associação Agropecuarista Café com Arte Presidente – Anália Patrícia Barbosa Belém  
3. Associação Agropecuarista de Petrolândia 

“Elvio Francisco Alves” 
Presidente – José Ademir da Silva 

4. Associação Artes da Nossa Gente Presidente – Isabel Maria de Vasconcelos 
Coutinho 

5. Associação Comunitária de Desporto e 
Desenvolvimento Sustentável (ACDDS) 

Presidente – João Batista Costa 

6. Associação de Jovens Empreendores de 
Petrolândia-PE (AJEMPE) 

Presidente – Igor Emanoel de Souza 

7. Associação de Mulheres Produtoras de 
Hortaliças Orgânicas (AMPHO) 

Presidente – Maria do Carmo da Silva 
Xavier 

8. Associação dos Agricultores do 
Assentamento Antônio Conselheiro 

Presidente – Jubelino Honorato de Sequeira 

9. Associação dos Colonos Agropecuaristas 
de Petrolândia (ACAMP) 

Presidente – Joana Isabel Silva Nogueira 

10. Associação dos Criadores de Peixe da Serra Presidente – Zacarias Batista do 
Nascimento 

11. Associação dos Meliponicultores e 
Apicultores de Petrolândia (AMAP) 

Presidente – Manoel Elói Viana 

12. Associação dos Microprodutores Rurais Presidente – Felipe Gomes de Sá 
13. Associação dos Moradores do Sítio 

Brejinho da Serra 
Presidente – Jair da Silva 

14. Associação dos Piscicultores de 
Petrolândia 

Presidente – Edízio Balbino Cruz 

15. Associação dos Produtores Agropecuaristas 
Ribeirinhos de Petrolândia (APARPE) 

Presidente – Pedro Gomes de Oliveira 

16. Associação dos Produtores Rurais de 
Petrolândia 

Presidente – Maria Elita Ramalho Leal 

17. Associação dos Trabalhadores Rurais MST 
(ATRA I) 

Presidente – Francisco Vieira dos Santos 

18. Associação dos Trabalhadores Rurais MST 
(ATRA II)  

Presidente – Cícero Francisco de Sá 

19. Associação Mista dos Apicultores e 
Agropecuaristas de Petrolândia 
(AMAAPE) 

Presidente – Francisco Manoel de Assis 

20. Colônia de Pescadores José Alexandre de 
Melo 

Presidente – Pedro João de Souza 

21. Cooperativa Agrícola dos Irrigantes do Presidente – Marta Isabel do Nascimento 
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Projeto Iço-Mandantes (COOPERAGRI) 
22. Cooperativa Agrícola e Pecuária do Projeto 

Icó-Mandantes (CAPIM) 
Presidente – Antônio Marcos da Silva 

23. Cooperativa dos Produtores Agropecuários 
do Projeto Barreiras (COOPBARREIRAS) 

Presidente – Silvério Manoel de Oliveira 

24. Distrito de Irrigação do Projeto Apolônio 
Sales  

Presidente – Joana Isabel Silva Nogueira 

 
 

2) QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Entidade: 
 
Representante: 
 
Cargo: 
 
1) Qual o tempo de existência e o número de associados de sua entidade? 
 
2) Quais foram os motivos que levaram a criação de sua entidade? 
 
3) Há quanto se encontra no presente cargo? 
 
4) Quando e como se iniciou sua experiência com o movimento social? 
 
5) Além de sua entidade, o(a) senhor(a) participa de outro grupo ou movimento social? 
De que espécie? 
a) Igreja. Qual?_______________________ 
b) Sindicato. Qual? ____________________ 
c) Clubes Sociais. Qual? ___________________ 
d) Partido Político. Qual? ____________________ 
e) Esporte. Qual? ____________________ 
f) Outros. Qual? ____________________ 
 
6) Em quais conselhos ou instâncias deliberativas a nível municipal/estadual sua 
organização participa? 
 
7) Quais são os principais projetos já implantados por sua entidade? 
 
8) Qual a fonte financiadora dos recursos? 
a) Bancos. Qual? ____________________ 
b) Governo do Estado. Qual Programa? ____________________ 
c) Governo Federal. Qual Programa? ____________________ 
d) Município.  
e) ONG. Qual? ____________________ 
f) Recursos Próprios 
g) Outros. Qual? ____________________ 
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9) Existe algum projeto não implantado ou em andamento? Qual? 
 
10) A sua entidade encontra dificuldade para implantar seus projetos? Em caso positivo, 
qual? 
 
11) Numa perspectiva geral, como o(a) senhor(a) avalia a contribuição da entidade para 
sua comunidade? 
a) Ótima. 
b) Boa. 
c) Regular. 
d) Ruim. 
Motivo: 
  
12) Como o(a) senhor(a) avalia a participação interna na sua entidade? 
a) Ótima. 
b) Boa. 
c) Regular. 
d) Ruim. 
Motivo: 
 
13) Na sua opinião, como poderia ser melhorado o trabalho das associações e 
cooperativas neste Município? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


