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RESUMO

Com o objetivo de capacitar e estimular o potencial empreendedor de seu

beneficiário, o Projeto de Capacitação e Geração de Renda – Frentes Culturais – se propôs

a valorizar as culturas locais, representadas neste estudo, pelo artesanato, qualificando as

tradições detectadas no município para incorporar um contingente da população atingida

pela Seca ao mercado de trabalho.

A questão de fundo evidenciada aqui nesta pesquisa é a importância do

Empreendedorismo para o processo do “Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável”,

a partir de estudo de caso considerado previamente exitoso, na Comunidade Ilha do Ferro

em Pão de Açúcar/AL, onde as percepções dos autores científicos citados dão um grande

significado.

Inicialmente, o Projeto (1998) teve como parceiros a Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, o Conselho da Comunidade Solidária – CCS, o

Programa Nacional de Geração de Renda – PRONAGER e a Organização das Nações

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, o que permitiu, com o apoio

indispensável de Organizações Não Governamentais – ONGs, realizar ações inovadoras de

capacitação, apoiadas nos “saberes locais”. Com a parceria ampliada junto ao Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE – (desde 1999), atores

sociais foram capacitados e estimulados para formação de Cooperativas, qualificação do

produto, com treinamentos na área de comercialização/preço e custo.

Pode-se afirmar que o objetivo capital do Empreendedorismo é gerar o

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável ligado à capacidade de uma comunidade

ser a própria autora dos processos de mudanças necessárias ao seu crescimento, e ao acesso

de toda a população à riqueza suscitada.

Criar com prazer, reverenciar suas crenças e acreditar no seu potencial. Isso tudo é

ir muito além da utilidade das coisas, ou seja, é criar beleza, até mesmo sem perceber. O

Programa conseguiu, constatado através de pesquisa de campo, alcançar o resgate da auto-

estima e da cidadania junto à melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários.
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ABSTRACT

With the objective to enable and to stimulate the enterprising potential of its

beneficiary, the Project of Qualification and Generation of Income, Cultural Fronts, is

considered to value the local culture, specifically the handicraft, characterizing the

traditions detected in the city to incorporate a contingent of the population reached for the

Drought into the work market.

The main question evidenced in this research is the importance of Entrepreneurship

for the process of the “ Integrated and Sustainable Local Development” based in the

previous success of a case happened at the Ilha do Ferro community in Pão de Açúcar/AL

where the perceptions of the cited authors result in a great achievement.

Initially, the Project (1998) had as partners the Superintendence of Development of

Northeast – SUDENE, the Council of the Solidary Community – CCS, the National

Program of Generation of Income – PRONAGER and the United Nations for the

Education, Science and the Culture Organization – UNESCO, what it allowed, with the

indispensable support of Not Governmental Organizations – ONGs, to carry through

innovative actions of qualification, supported in “local knowledges”. With the partnership

extended in company of the Brazilian Service of Support to the Micron and Small

Companies – SEBRAE – (since 1999), social individuals had been enabled and stimulated

to the formation of Cooperatives and qualification of the product, with training in the area

of trade, price and cost.

This research can affirms that the capital subject of the Entrepreneurship is to

generate the “Integrated and Sustainable Local Development” linked to the capacity of a

community to be the own author of the processes of necessary changes to its growth and the

access of all the population to the acquired wealth.

To create with pleasure, to reverence your beliefs and to believe in your potential.

All that is to go very much beyond the utility of the things, is creating beauty, even though

without perceiving. The Program obtained, evidenced through field research, to reach the

rescue of self-esteem and citizenship with the improvement of the quality of life of its

beneficiaries.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe apresentar o resultado da experiência inovadora do Projeto de

Capacitação e Geração de Renda – Frentes Culturais (PCGR), idealizado e

implementado no âmbito do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca de 1998 e

transformado a partir do ano 2000 no “Programa Artesanato Solidário”. O PCGR está

balizado na articulação de ações do Governo e da Sociedade Civil com vistas à

implementação de políticas públicas nas áreas social, de educação e de geração de

ocupação e renda.

O estudo de pesquisa teve como foco a experiência da comunidade Ilha do Ferro,

situada no município de Pão de Açúcar no Estado de Alagoas, onde tal ação foi estendida

ao Artesanato, pretendendo resgatar parte da cultura local, a auto-estima do cidadão e o

revigoramento da comunidade e, conseqüentemente, do município. Foram transformadas as

ações emergenciais, que vieram a constituir o Programa Federal, em oportunidade de

melhoria permanente, priorizando os possíveis “beneficiários” das “frentes produtivas” que

passou a ser chamada, no início do PCGR, de “Frentes Culturais”.1

Inicialmente o PGCR teve como parceiros a Superintendência de Desenvolvimento

do Nordeste - SUDENE, o Conselho da Comunidade Solidária - CCS, o Programa Nacional

de Geração de Renda - PRONAGER e a Organização das Nações Unidas para a Educação,

a Ciência e a Cultura – UNESCO, o que consentiu, o apoio indispensável das

1 Denominação encontrada pela SUDENE para identificar os beneficiários das capacitações no âmbito do resgate cultural
do Programa de Combate aos Efeitos da Seca de 1998
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Organizações Não Governamentais - ONGs2, realizar ações inovadoras de capacitação,

apoiadas nos “saberes locais”3, visando encontrar nos recursos disponíveis no Semi-Árido

meios de convivência com a estiagem e alternativas de geração de ocupação e renda fora da

convencional indução á agricultura de subsistência.

Nove meses após a implementação do PCGR a avaliação de desempenho foi tida

como positiva pelos seus idealizadores4 e, com a parceria ampliada junto ao SEBRAE,

atores sociais foram capacitados e estimulados para formação da Cooperativa ART-ILHA.

O objetivo da cooperativa converge na melhoria da qualidade de vida das pessoas

envolvidas com o artesanato local e, por conseguinte, da comunidade como um todo.

O Superintendente da SUDENE, Sérgio Moreira, no início de 1998, anunciou o

pacote de medidas emergenciais que o Governo adotou no combate aos efeitos da seca. O

plano, mencionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, consumiu em torno de R$

2 bilhões. Foram implementadas medidas desde a criação de frentes produtivas para mais

de um milhão de pessoas até a concessão de aposentadorias para 29 mil trabalhadores

rurais. A expectativa do Governo foi de que o programa beneficiasse dois milhões de

famílias ou dez milhões de pessoas5.

Tal Programa federal foi concebido, como um plano social que pressupunha forte

impacto na economia dos municípios da região Semi-Árida6. Foram criadas frentes

produtivas, culturais, ecológicas e de capacitação. Cada uma dessas frentes teve tarefas

específicas. Procurou-se, no entanto, inovar quanto ao envolvimento das Frentes Produtivas

que, ao invés de simplesmente desenvolverem atividades pontuais sem visão de auto-

sustentabilidade, passaram a se envolver com ações locais que redundaram em melhoria da

infra-estrutura local e do aprendizado de novas técnicas de convivência com a seca7.

2 Ao todo foram sete ONGs que trabalharam no Projeto de Capacitação e Geração de Renda – Frentes Culturais,
coordenando sete subprojetos. Estas ONGs detinham experiências no município de cada subprojeto. Com exceção do
subprojeto do município de Pão de Açúcar que era coordenado pelo PRONAGER.
3 “Todas as comunidades têm saberes e práticas que lhes permitem sobreviver, interpretar o mundo e ir ao encontro da
resolução de problemas que a sociedade enfrenta” – I Seminário da Ciência e Tecnologia – Documento final – encontrado
no Site: http://www.mesct.gov.mz/arquiv/pri_sem.doc
4 Depoimentos do Superintendente da SUDENE e da Presidente do Conselho da Comunidade Solidária em Catálogo
publicado pelos Conselho da Comunidade Solidária, SEBRAE, SUDENE, “Projeto de Apoio ao Artesanato para Geração
de Renda”, Brasília, 1999
5 Ver Relatório da SECA de 1998, SUDENE.
6 Depoimento do Secretário de Comunicação do Programa federal de Combate aos Efeitos da Seca de 1998, Sérgio
Xavier, ao Jornal do Comércio em julho de 1998.
7Edjair de Siqueira Alves, Assessor Especial da SUDENE (1998-1999) e atual Secretário Geral do SEBRAE Nacional,
entrevista realizada em abril de 2003.
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Este estudo trata sobre uma das maiores inovações do referido Programa que foi a

criação das Frentes Culturais. Através dessas frentes, o Governo pretendeu, como resultado

final, intermediar as negociações entre cooperativas de artesãos e empresários para

viabilizar a comercialização do artesanato, produzido nas pequenas cidades da região

atingida, para os shoppings centers e principais pontos de comercialização das grandes

cidades do país. O Governo considerava que a mercadoria era de fácil aceitação, mas

faltava, no entanto, a ligação entre os artesãos e o mercado.

A idéia, segundo Xavier, era criar o mercado solidário. A partir daí, ao invés de

ajudar através de doações, a população do Sul e Sudeste, poderia colaborar comprando este

material convergindo para o poder de transformação que este tipo de comércio deveria ter

sobre as cidades mais pobres. O Secretário de Comunicação considera as Frentes Culturais

importantes porque foram, ao contrário das demais, de baixo custo e, futuramente,

poderiam continuar em atividade, sem a ajuda do Governo8.

É inegável o potencial do artesanato na geração e distribuição de renda, haja vista o

que ele já representa no Brasil, onde mobiliza cerca de 8,5 milhões de pessoas,

contribuindo com 2,8% do PIB, quando o setor automobilístico envolve 3,2% do PIB e

emprega apenas 240 mil pessoas. Além disso, trata-se de um setor com um dos menores

custos por emprego e com o maior envolvimento de familiares.9

Siqueira Alves10 ressalta que a profissionalização desse importante segmento da

economia, com a introdução da cultura associativista, estabelecimento de canais de

comercialização, gestão do negócio e agregando técnicas de design e traços da cultura

local, poderá ser bastante representativa na economia nordestina. Estes elementos fazem o

diferencial competitivo, além de contribuir para melhoria da condição social.

Do que foi exposto, esta pesquisa poderá ser útil, pelo fato, de ser a análise de uma

experiência bem sucedida11. É um exemplo de ação que, segundo os documentos

8 Depoimento do Secretário de Comunicação do PFCES de 1998, Sérgio Xavier, em entrevista à autora em abril de 2003.
9 Dados fornecidos na palestra “A participação das Micro e Pequenas Empresas e o Desenvolvimento do País”, proferida
pelo Secretário-Geral do SEBRAE Nacional, Edjair de Siqueira Alves, na Sessão V do Fórum de Desenvolvimento do
MPANE, Recife,2001.
10Entrevista com Edjair de Siqueira Alves, Assessor Especial da SUDENE (1998-1999) e atual Secretário Geral do
SEBRAE Nacional, em abril de 2003.
11Depoimento da Senhora Vera Maria Simoni Nacif assessora Principal do PRONAGER in Catálogo SECA – Capacitação
e Geração de Renda do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca, Editora Mergulhar, Brasília, 1999.
Êxito definido na cartilha: “Construindo novas articulações para conviver com o Semi-Árido”, elaborada no Projeto de
Fortalecimento da Capacidade Organizacional das Comissões Municipais, no âmbito do PFCES, onde são apresentados
caos de sucesso de ações emergenciais – Monteiro/PB e Pão de Açúcar/AL.
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apresentados pelos seus idealizadores, teve sua continuidade mesmo após o encerramento

da emergência do referido Programa de Combate aos Efeitos da Seca de 1998, que teve

apenas o prazo de vigência de 7 meses, depois prorrogado por mais 2 meses.

Com a nova concepção de desenvolvimento, em concordância com Augusto de

Franco, “desenvolvimento deve significar melhorar a vida das pessoas (desenvolvimento

humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), das que estão vivas hoje e das que

viverão no futuro (desenvolvimento sustentável)”12.

Sabe-se que historicamente, os indicadores básicos de mensuração das condições

nacionais estavam intimamente ligados à economia. A relação direta estabelecida entre

crescimento do PIB e melhoria das condições de vida refletia o nível de desenvolvimento

de um país em relação a outro. Na década de 70, a crise de crescimento vinculada ao

modelo keynesiano13 coloca em xeque o monopólio da intervenção estatal nas políticas

públicas como também a idéia de crescimento continuado e de ampliação da distribuição da

riqueza nos moldes do Estado do Bem - Estar Social.

As categorias econômicas de análise de um país (crescimento, desenvolvimento e

distribuição da riqueza) sofrem contundentes críticas, sendo substituídas por uma

concepção que visa incluir outras variáveis e construir indicadores que expressem a

realidade de forma sistêmica. A era do chamado determinismo econômico é substituída por

um conceito mais abrangente, denominado desenvolvimento humano e sustentável, aferido

pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)14, desenvolvido pelo Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)15.

Por outro lado, Gomes de Matos16 salienta que, embora inspirada nas referências

que a Organização das Nações Unidas utiliza para avaliar e analisar o desenvolvimento no

mundo, o interesse da abordagem do Desenvolvimento Humano não pode se limitar à

associação dos indicadores quantificados pelo IDH (renda, educação e saúde). Deste ponto

12DE FRANCO, Augusto. “Porque precisamos de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável”. Brasília: Instituto de
Política Millenium, 2000.
13Os keynesianos propunham uma "domesticação" do mercado através de uma ação positiva do Estado (fim da anarquia
da produção; fim do "laissez faire").
14Eduardo Guerini e Guillermo Alfredo Johnson em “A Política Pública pela ótica dos Indicadores” colocam que os
limites do IDH, apontando somente renda, longevidade e educação acabam reduzindo o espaço de análise. Dessa maneira,
a construção de um índice sintético deveria superar as dimensões atuais, como o Atlas do Desenvolvimento Humano no
Brasil, ao considerar o ICV, em cinco dimensões (renda, habitação, infância, longevidade e educação), superando as
inconsistências limitadores da análise matricial que se quer construir. Extraído do Site: http://dlis.undp.org.br/.
15PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1998.
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de vista, tem que se dar ênfase também a indicadores qualitativos que se compreendem na

Declaração Universal dos Direitos Humanos como liberdade, autonomia, segurança

alimentar, justiça, estado de direito, organização social e política e garantia de acessos às

instituições de direito público.

Para tanto é necessário um instrumento que torne possível o ambiente para a nova

concepção de desenvolvimento. O PCGR utilizou o DLIS, Desenvolvimento Local

Integrado e Sustentável. Destrinchando esta ferramenta de indução do desenvolvimento

temos: o recorte do “local”, que depende do olhar do sujeito e dos critérios eletivos de

agregação, onde as ações são realizadas; o “integrado”, que significa o modelo de

desenvolvimento, que considera a necessidade de articulação entre os atores que interagem

a nível local, como também a necessidade de articulação entre os diversos fatores que

interferem no desenvolvimento (fatores econômicos, sociais, culturais, político-

institucionais, etc.); e o “sustentável”, que representa o desafio de buscar a satisfação das

carências atuais sem comprometer a capacidade de satisfação das carências das gerações

futuras.

Mais adiante se vê neste estudo que, com o engajamento de instituições como o

SEBRAE e o Instituto Xingó, que têm difundido a cultura empreendedora “fundamentada

na responsabilidade social, na formação integral da pessoa humana e na cidadania ativa

naquele local”17, o PCGR procurou somar-se às novas formas de intervenção do Estado na

política social, com a possibilidade do aproveitamento do potencial pré-existente (Cultura

Local, matéria-prima), bem como do capital social existente na comunidade.

Para assim criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, deve-se investir no

capital humano, sobretudo no “Empreendedorismo”. Vale aqui ressaltar a forma de

empreendedorismo que este estudo está se referindo: “é a capacidade que as pessoas têm de

fazer coisas novas, exercitando a sua imaginação criadora – o seu desejo, sonho e visão – e

se mobilizando para adquirir os conhecimentos necessários, capazes de permitir a

materialização do desejo, a realização do sonho e a viabilização da visão”18.

16GOMES DE MATOS, Aécio. “Desenvolvimento Humano, Pobreza Rural e Inclusão Social”. Artigo publicado pelo
Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural – NEAD, Brasília, 2003.
17DOLABELA, Fernando: “Empreendedorismo: a grande revolução silenciosa”, extraído pelo Site: www.dolabela.com.br
18DE FRANCO, Augusto. Obra já citada
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Nesta ótica é necessário investir no capital social, quer dizer, na capacidade da

sociedade de cooperar, formar redes, regular seus conflitos democraticamente e, enfim,

constituir comunidade.

Esta pesquisa tem como principal objetivo constatar, de forma empírica, se as ações

de capacitação e de estímulo ao potencial empreendedor do “beneficiário” do PCGR,

geraram ocupação e renda para as artesãs do setor de bordados da comunidade Ilha do

Ferro. E que, para tanto, valorizaram a cultura local e qualificaram as potencialidades de

tradição detectadas previamente na comunidade, com a intenção de vislumbrar o

empreendedorismo social19.

Portanto, o PCGR teve como meta gerar ocupação e renda, a partir do desenvolvimento

local integrado e sustentável, adotando o estímulo ao potencial empreendedor como esteio

fundamental para construção da cidadania, tão esquecida nos municípios do Semi-Árido

brasileiro.

No que concerne à documentação necessária para a exeqüibilidade desta pesquisa

procurou-se buscar em fontes documentais na SUDENE, no Programa Artesanato

Solidário, no Conselho da Comunidade Solidária, no PRONAGER, na Cooperativa ART-

ILHA, no SEBRAE NACIONAL e na AMA. Contou-se também com pesquisa

bibliográfica (livros, revistas, artigos e consultas à Internet), além de informações que

foram coletadas através de entrevistas (ver Apêndice-A) com pessoas que se envolveram

direta ou indiretamente em alguma etapa do Projeto de Capacitação e Geração de Renda:

Frentes Culturais.

Uma questão que motivou esta pesquisa foi no que diz respeito a fatores

Institucionais e Organizacionais que viabilizaram a experiência exitosa20, com a

implantação da Cultura Empreendedora e do conceito de Desenvolvimento Local Integrado

e Sustentável, os quais, nortearam as ações do PGCR.

A suposição central deste trabalho é de que nas comunidades existe um potencial de

desenvolvimento mobilizável, desde que se recorra ao resgate da Vocação Local com

metodologias de intervenção/indução adequadas ao fomento do empreendedorismo.

19Este tipo de Empreendedorismo será conceituado no Capítulo 2
20Será analisada no Capítulo 3.
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Conseqüentemente, as comunidades bem sucedidas devem ser aquelas que tiverem

melhor desempenho em programas de suporte aos cidadãos menos favorecidos. Como mais

uma suposição, tem-se a do risco duplo, onde assegura que as pessoas carentes são

vulneráveis, mas aquelas carentes e que também vivem dentro de comunidades menos

favorecidas são especialmente vulneráveis21.

Alguns questionamentos, que são tratados ao longo do trabalho, mostram possíveis

ocorrências entre os beneficiários do PCGR e os excluídos desta política pública, ao

verificar se na realidade ocorreram benefícios à comunidade como um todo ou apenas à

população beneficiária do PCGR. Verificou-se, sobre o aspecto da baixa escolaridade dos

beneficiários envolvidos, se houve prejuízo, em algum momento, à viabilidade do Projeto.

Em decorrência da implementação do PCGR, surgiram indicadores que

configuraram se houve o resgate da cultura local e da cidadania, ou se apenas aconteceu o

resgate do trabalho em escala maior de produção.

Visto que a maioria das pessoas da comunidade se encontrava desempregada e sem

renda, foi verificado se a vontade de participação dos beneficiários no PCGR era devido tão

somente à situação calamitosa que enfrentavam.

O perfil das instituições e organizações integradas ao PCGR esteve, ao longo do

tempo, como o norteador desta pesquisa. No intuito de perceber se o espírito

empreendedor22 de seus atores objetivou minimizar a exclusão social – visão estruturadora -

ou se somente teria sido uma ilusão – visão assistencialista e imediatista - no que tange ao

aspecto ético profissional dos seus atores.

Para tanto, foi necessário encontrar, nos perfis dos stakeholders23, pessoas com

substancial poder empreendedor durante todo o processo de implementação do PCGR até a

sua institucionalização como Programa Artesanato Solidário.

O “poder empreendedor”, em concordância com Silva Pinto24, deve-se aferir às

pessoas que dispõem das seguintes qualificações: poder de persuasão, capacidade de

liderança nas crises, capacidade para a competente gestão econômica, autoridade moral,

21 Entende-se vulnerabilidade como a capacidade de assimilar as sugestões com normalidade e facilidade. BARRIENTOS,
Maria Loreto. “Vulnerebilidad, dignidad y justicia: valores éticos fundamentales em um mundo globalizado.”Extraído
pelo Site: www.iadb.org/etica, em setembro de 2003.
22Entendido aqui como estímulo à geração de renda com objetivo social.
23 Entendido aqui como todas as pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo Programa.
24 SILVA PINTO, Luiz Fernando da. “O Espírito Empreendedor no Processo Estratégico”. Revista Conjuntura
Econômica, Dezembro de 2000Revista Conjuntura Econômica.Dezembro, 2000.
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capacidade de bom relacionamento, boa capacidade administrativa, relações construtivas

em comunidade, capacidade de distinguir prioridades e, principalmente, preocupar-se com

o bem-estar social e a qualidade de vida na sua área de influência.

Conforme documentação inicialmente pesquisada, sabe-se que para os idealizadores

do PCGR, a Vocação Local foi incorporada como um elemento basilar à Política de

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, desde a concepção e durante toda sua

efetivação. Neste caso específico, foi analisada, na prática, como tal premissa foi um

alicerce para viabilização do referido Projeto.

Finalmente, pôde-se verificar que ações de caráter permanente foram pensadas e

implementadas, para assim, serem caracterizadas com o grau de autonomia/sustentabilidade

durante todo processo de efetivação desta política pública.

Esta pesquisa pode ser caracterizada25 como um “Estudo de Caso” devido ao seu

detalhamento e especificidade em relação à comunidade Ilha do Ferro, no período de 1998

a 2002. Exploratória, por não se verificar a existência de estudos que abordem o modelo de

gestão sobre o ponto de vista pelo qual a pesquisa teve a intenção de abordar e descritiva,

por se valer de percepções, perspectivas e sugestões dos envolvidos no processo.

Ocorrência de pesquisas Bibliográfica, Documental e de Campo desde que tratou de

investigações sobre Empreendedorismo e Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável,

os quais exigiram reflexões concomitantes sobre Gestão Pública, Terceiro Setor e

Stakeholders, além da utilização dos documentos internos às instituições envolvidas e

entrevistas semi-estruturadas na comunidade, tais como, questionários (ver Apêndice-B),

observações de pessoas participantes ou não do Projeto de Capacitação e Geração de

Renda: Frentes Culturais, além de outros contatos.

Este trabalho trouxe à tona os beneficiários e os não beneficiários do PCGR, com

questões políticas, de gênero, financeiro e também de habilidades.

Com esta pesquisa espera-se contribuir para as discussões sobre Gestão Pública,

oferecendo subsídios para o desenvolvimento de um modelo de política pública que possa

ser implementado em outras comunidades com as características aqui estudadas.

25 VERGARA, Sylvia. Projetos e relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 1999.
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A Estrutura deste Trabalho de Conclusão do Mestrado – TCM divide-se, além da

Introdução e da Conclusão, em três capítulos. No Capítulo 1: “Vocação é o Segredo”, que

faz uma contextualização da comunidade Ilha do Ferro, no município Pão de Açúcar, sob o

ponto de vista geográfico e sócio-histórico e que trata da questão do incentivo à vocação

local como base para formulação do PCGR. Capítulo 2: “Empreendedorismo como

instrumento do DLIS”, que pretende conceituar esta forma inovadora de gestão como

elemento catalisador dos desenvolvimentos humano e social de forma sustentável, durante

o processo de implementação do PCGR, identificando, ainda aqui, os atores políticos,

sociais e econômicos, como também, suas atuações e estratégias. No Capítulo 3: “Análise

da Experiência Exitosa”, que analisa se o êxito do PCGR, na Comunidade Ilha do Ferro em

Pão de Açúcar, faz referência ao fato de se ter utilizado o potencial empreendedor do

artesão local, e se ainda este êxito é compatível com a melhoria de qualidade de vida e de

desenvolvimento humano dos beneficiários do referido PCGR, implicando no

desenvolvimento econômico do município mesmo em época de estiagem.
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CAPÍTULO 1 - VOCAÇÃO É O SEGREDO

Este capítulo trata da contextualização do município Pão de Açúcar, do ponto de

vista geográfico e sócio-histórico e da questão do incentivo à vocação local como base para

formulação do Projeto de Capacitação e Geração de Renda: Frentes Culturais e da sua

institucionalização como Programa Artesanato Solidário.

1.1. Estado de Alagoas

Quando se fala do Brasil, lembra-se logo das florestas úmidas tropicais. Todos

conhecem a região amazônica, com suas florestas exuberantes. Mas neste país, quase do

tamanho da Europa, existe uma grande área, onde água é um item raro. Situa-se na Região

Nordeste do país e abrange quase 900.000 km². É, aproximadamente, a superfície da França

e Alemanha juntas! Nela moram mais de 18 milhões de pessoas, muitas vezes numa

pobreza que nem se pode supor. O clima é de pouca chuva e leva o nome de Semi-Árido,

conforme a Figura 1.1.

Figura 1.1. MAPA DA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO BRASIL

Fonte: www.adene.gov.br
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Uma das mais marcantes características da única região Semi-Árida brasileira é a

quase total falta de cursos hídricos permanentes: os inúmeros rios e riachos apenas levam

água, mesmo no período chuvoso, só por curto espaço de tempo. A vegetação natural

recebe o nome de Caatinga, o que significa "floresta branca" na língua dos seus primeiros

habitantes.

As secas podem ser observadas em várias partes da Região Nordeste. Porém, nas

áreas onde a seca é observada com mais freqüência e por ter o governo federal de atender

às populações nelas residentes, esta região foi denominada, em 1936 26, de “Polígono das

Secas”. O Polígono chegou a abranger, em 1989, uma superfície de 1.085.187 km²,

correspondente a 64,9% da área de jurisdição da SUDENE. Em 1999, o Polígono era

integrado por 1.954 municípios27, nos quais viviam mais de 19 milhões de pessoas.

Conforme dados da Coordenação de Defesa Civil da antiga SUDENE, a ocorrência

de secas na Região se verifica desde antes da chegada dos europeus ao continente. Alguns

vestígios de barragens foram encontrados em rios no Estado do Ceará, o que, segundo

descrição do historiador Pompeu Sobrinho28, mostra que o homem nativo do Nordeste já

utilizava pedras para represar a água dos rios.

Os motivos que levam às constantes secas são influenciados por diversos fatores,

dentre os quais vale destacar: diferença de temperatura superficial das águas do Atlântico

Norte, que são mais quentes, e do Sul, frias; deslocamento da Zona de convergência

intertropical para o Hemisfério Norte, em épocas previstas para permanência no Sul; e o

aparecimento do fenômeno conhecido como El Niño, caracterizado pelo aumento da

temperatura no Oceano Pacífico Equatorial Leste. A topografia acidentada do Nordeste e a

alta refletividade da crosta são os principais fatores locais inibidores da produção de

chuvas.

Por outro lado, a ocupação da Região ocorreu de forma desordenada, sem nenhum

planejamento ou estratégia, formando uma superpopulação em relação as reais condições

26 De conformidade com a Lei nº 175, de 1º .01.1936.
27 Esses municípios estavam assim distribuídos, por Estado: Maranhão (217), Piauí (221), Ceará (184), Rio Grande do Norte
(166), Paraíba (223), Pernambuco (185), Alagoas (101), Sergipe (75), Bahia (415), Minas Gerais (140) e Espírito Santo (27).
Cf. Ministério da Integração Nacional. Sudene (1999)- Região Nordeste do Brasil em números. Recife, Sudene, 1999.
28 Historiador citado no Site da extinta SUDENE: www.sudene.gov.br/regiãonordeste/semiárido
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naturais e de infra-estrutura disponíveis, acarretando degradação do ambiente e,

conseqüentemente, agravando a situação da seca.

Em concordância com Siqueira Alves29, essa situação só não foi mais agravada em

virtude do grande êxodo rural, provocada pela saturação das condições de sobrevivência,

inicialmente para o sul e sudeste do país, especialmente São Paulo, e nos últimos anos para

os grandes centros urbanos da Região, provocando um verdadeiro inchaço nas regiões

metropolitanas, com sérios agravamentos sociais, transferindo a miséria eventual para

miséria permanente.

O fato de as condições vigente no Semi-Árido brasileiro continuar desafiando as

instituições e agentes sociais envolvidos com o desenvolvimento e a melhora das condições

de vida dos que ali vivem não significa que é impossível resolver os problemas que

continuam dando feição a essa zona, talvez de maior importância sócio-cultural do que

econômica para a vida do Nordeste e do País.

Otamar de Carvalho30, em seu documento “Nordeste: Desenvolvimento e

Convivência com a Semi-Aridez”, trabalha com hipóteses e evidências de que os problemas

do Semi-Árido brasileiro podem ser solucionados, a médio e longo prazo, porque tais

problemas estão incluídos no âmbito do desenvolvimento – econômico e sustentável. Os

conhecimentos disponíveis indicam que esses problemas têm solução que depende da

escolha de adequadas alternativas para alguns desafios determinantes31, desafios estes que

se necessita enfrentar para promover um desenvolvimento fundado na convivência com o

Semi-Árido e que crie oportunidades de inserção produtiva decente para seus habitantes.

Pode-se assim dizer, que são necessárias alternativas que façam com que estas

populações residentes nestas regiões de seca consigam ter uma vida digna como todo

cidadão. Neste contexto, no Semi-Árido, o padrão de desenvolvimento ainda constitui

traços de grande insustentabilidade, considerando os problemas de natureza econômica,

social e cultural potencializados pela seca. Destacam-se, dentre esses, os elementos básicos

de exclusão social, expressos pelas escassas possibilidades econômicas de vastas áreas

rurais e inúmeras pequenas cidades. Daí findando nos processos de migração, cuja origem é

rural e o destino urbano. Vale, outra vez, ressaltar este problema, pois as migrações estão se

29 Depoimento em entrevista realizada em abril de 2003, Recife-PE.
30 Este documento foi preparado por solicitação da economista Tania Bacelar de Araújo, Coordenadora do GTI-Sudene.
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dando agora não mais para fora do Nordeste, mas dos campos para as próprias cidades do

Semi-Árido. Esse tipo de migração é tanto mais grave quanto menos dinâmica possam ser

as atividades de grande parte dos espaços econômicos do Semi-Árido. As políticas

assistencialistas das reduzidas remunerações oferecidas pelos Programas de Emergência de

Seca e pelas aposentadorias do INSS têm formado o instrumento que minimiza a ocorrência

de novas formas de exclusão social e a explosão da fome.32

Portanto, o certo é que as novas atividades em processo de estruturação têm que ser

capazes de propiciar novas e mais duradouras frentes de expansão econômica, e que sem as

quais as secas não podem ser vencidas.

Estudos demonstram que nenhum país de desigualdades regionais sai desse impasse

sem uma política deliberada de desenvolvimento. Do ponto de vista econômico e social, a

principal justificativa para se criar agências de desenvolvimento “está relacionada com a

persistência dos desequilíbrios regionais de desenvolvimento que atingem, profundamente,

a economia e a sociedade, principalmente a do Nordeste, apesar do progresso econômico

que esta região vivenciou, nos anos 70 e 80 e, como argumento complementar, prevalece a

preocupação com uma eventual reconcentração espacial dos benefícios a serem gerados

num novo ciclo de expansão da economia brasileira neste início do século XXI”33

O Estado de Alagoas, localizado na Região Nordeste, abriga a foz do rio São

Francisco - que limita a divisa com os Estados da Bahia e Sergipe. Alagoas enfrenta sérios

problemas sociais e econômicos. Em épocas passadas este Estado foi o maior produtor de

cana-de-açúcar da Região Nordeste. Além da cana, as culturas de importância econômica

são algodão, fumo, mandioca, milho e coco-da-baía. No entanto, a agricultura alagoana,

devido ao baixo nível de mecanização, a pouca produtividade e as constantes secas, tem

registrado redução acentuada em suas safras durante os últimos anos.

Até o surgimento do conceito de Desenvolvimento Humano, o indicador utilizado

para se medir o desenvolvimento de uma cidade, região ou nação costumava ser a medida

31 Que segundo Otamar de Carvalho são: desafios demográficos, ambientais, da escassez de recursos hídricos, econômicos
e institucionais.
32 CARVALHO, Otamar de (1994)- Avaliação dos programas de desenvolvimento regional. Brasília, SEPLAN-PR/IICA,
1994. (Estudo realizado no âmbito do Grupo de Políticas de Desenvolvimento e Modelo de Gestão do Projeto ÁRIDAS
(Nordeste.) Mimeo.
DELGADO, Guilherme da Costa & CARDOS JR., José Celso. Org. (2000)-A universalização de direitos sociais no
Brasil: a previdência rural nos anos 90. Brasília, IPEA, 2000.
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de PIB per capita. Por outro lado, para superar a limitação, e para garantir uma medida mais

completa, o Índice de Desenvolvimento Humano foi criado, em 1990, pelos economistas

Mahbub ul Haq e por Amartya Sen, laureado com um Prêmio Nobel.

Desta forma, o IDH se propõe refletir, além da renda, mais duas características

desejadas e esperadas do desenvolvimento humano: a longevidade de uma população

(expressa pela sua esperança de vida ao nascer) e o grau de maturidade educacional (que é

avaliado pela taxa de alfabetização de adultos e pela taxa combinada de matrícula nos três

níveis de ensino). A renda é calculada através do PIB real per capita, expresso em dólares e

ajustado para refletir a paridade do poder de compra entre os países.

Para melhor visualização das condições do Estado de Alagoas em relação ao IDH, a

Tabela 1.1 mostra que este Estado, mesmo contemplando um aumento de IDH no ano de

2000, encontra-se, ainda, em último lugar dentre os estados do Nordeste.

Tabela 1.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Nordeste
Estado IDHM, 1991 IDHM, 2000 Variação
Maranhão 0,551 0,639 0,088

Piauí 0,587 0,661 0,074

Ceará 0,597 0,686 0,089

Rio Grande do Norte 0,618 0,691 0,073

Paraíba 0,584 0,667 0,083

Pernambuco 0,614 0,687 0,073

Alagoas 0,535 0,620 0,085

Sergipe 0,607 0,680 0,073

Bahia 0,601 0,688 0,087
Fonte: IPEA; IBGE; PNUD/NE

Sete dos dez municípios brasileiros mais pobres situam-se em Alagoas - inclusive o

mais miserável de todos, São José de Tapera, no sertão34. Ali, a taxa de crianças mortas

antes de completar 1 ano de vida é das mais altas do Brasil: 71,94 por mil, e o índice de

analfabetismo, de 36,28%, também é o maior do país. No Estado, a porcentagem de

analfabetos é a mais alta do país, abrangendo 34% das pessoas acima de 15 anos. Esse

33 HADDAD, P.R. “Proposta para a organização Institucional da Agência de Desenvolvimento do Nordeste” Recife:
ADENE, 2001
34 Dados disponíveis no Site: http://www.brazilsite.com.br/brasil/estados/alagoas.htm
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perfil pode ser comprovado no eleitorado alagoano: 78% dos eleitores têm, no máximo,

primeiro grau incompleto, e um terço desse universo é de analfabetos. A mortalidade

infantil é a mais alta do país: 66,13 crianças em mil morrem antes de completar 1 ano de

vida. A taxa nacional, alta para os padrões internacionais, é de 35 por grupo de mil

crianças.

O Município da Comunidade objeto deste estudo, apresenta sua população residente

total em relação ao da Região do Semi-Árido do Estado de Alagoas, o resultado conforme

Tabela 1.2 abaixo:

Tabela 1.2. Participação (%) da População Residente Total, Urbana e Rural do
Município Pão de Açúcar em relação à Região Semi-Árida do Estado de Alagoas 1996

Estado Urbana (%) Rural (%) Total (%)
ALAGOAS 380.100 100 361.083 100 741.183 100
Pão de Açúcar 10.110 2,7 13.276 3,7 23.386 3,2
Fontes: IBGE; Programa SUDENE/PNUD - Sistema de Informações Gerenciais - SIG; SUDENE/CPE/EEP/SRU

Conforme fonte pesquisada o município Pão de Açúcar se encontra, em relação ao

PIB, entre os 35 municípios do Estado de Alagoas apresentando o 12º menor valor. Ver

Tabela 1.3.
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Tabela 1.3. Estado de Alagoas Produto Interno Bruto "Per Capita" municipal preços
de 1998 - 1990/1996/1998 em US$ 1,00

MUNICÍPIOS PIB "per capita" PIB "per capita" PIB "per capita" Var. % Var. % Var. %

1990 1996 1998 96/90 98/96 98/90

1 Traipu 163,24 794,21 860,11 386,5 8,3 426,9

2 Dois Riachos 257,56 879,90 548,46 241,6 -37,7 112,9

3 Inhapi 262,00 579,91 674,57 121,3 16,3 157,5

4 Canapi 335,42 633,56 597,02 88,9 -5,8 78,0

5 Água Branca 351,45 738,78 760,28 110,2 2,9 116,3

6 Senador Rui Palmeira 407,27 610,21 562,55 49,8 -7,8 38,1

7 Minador do Negrão 417,26 1.196,95 1.083,06 186,9 -9,5 159,6

8 São José da Tapera 424,90 641,00 579,31 50,9 -9,6 36,3

9 Monteirópolis 440,01 365,88 566,13 -16,8 54,7 28,7

10 Maravilha 455,53 657,93 615,03 44,4 -6,5 35,0

11 Mata Grande 515,10 839,46 648,66 63,0 -22,7 25,9

12 Pão de Açúcar 605,95 791,94 661,22 30,7 -16,5 9,1

13 Piranhas 663,49 271,86 226,01 -59,0 -16,9 -65,9

14 Olho d'Água do Casado 677,09 768,78 813,23 13,5 5,8 20,1

15 Olivença 734,37 447,02 500,94 -39,1 12,1 -31,8

16 Poço das Trincheiras 749,56 579,70 537,49 -22,7 -7,3 -28,3

17 Santana do Ipanema 778,80 960,43 905,03 23,3 -5,8 16,2

18 Lagoa da Canoa 824,26 814,14 812,84 -1,2 -0,2 -1,4

19 Jaramataia 835,98 961,99 1.068,45 15,1 11,1 27,8

20 Cacimbinhas 849,88 1.147,05 1.095,55 35,0 -4,5 28,9

21 Ouro Branco 854,47 1.083,58 828,50 26,8 -23,5 -3,0

22 Palestina 891,25 1.107,57 1.094,05 24,3 -1,2 22,8

23 Carneiros 892,03 763,37 852,08 -14,4 11,6 -4,5

24 Girau do Ponciano 919,75 592,38 687,94 -35,6 16,1 -25,2

25 Major Isidoro 920,85 1.146,89 907,87 24,5 -20,8 -1,4

26 Jacaré dos Homens 941,87 1.794,03 1.326,88 90,5 -26,0 40,9

27 Craíbas 1.003,06 230,91 555,06 -77,0 140,4 -44,7

28 Belo Monte 1.165,18 2.439,49 3.517,35 109,4 44,2 201,9

29 Olho d'Água das Flores 1.253,57 977,05 909,73 -22,1 -6,9 -27,4

30 Palmeira dos Índios 1.301,32 1.139,20 1.136,24 -12,5 -0,3 -12,7

31 Batalha 1.712,39 1.507,94 1.728,82 -11,9 14,6 1,0

32 Arapiraca 2.178,70 1.627,38 1.479,18 -25,3 -9,1 -32,1

33 Delmiro Golveia 4.935,42 5.497,05 5.600,22 11,4 1,9 13,5

34 Estrela de Alagoas - 397,77 350,31 - -11,9 -

35 Pariconha - 418,30 490,21 - 17,2 -
Fontes:IPEA; IBGE; PNUD/NE

1.1.1. Município Pão de Açúcar

Situado no Semi-Árido brasileiro, mais precisamente no Estado de Alagoas no

Nordeste, na Microrregião chamada Santana do Ipanema35, o município de Pão de Açúcar

35 Informação extraída do Site: http//sigserver.sudene.br
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surgiu de uma determinação geográfica - o rio São Francisco - datando seu povoamento de

1611, através da mistura de brancos e índios Urumaris, vindos da serra do Aracaré em

Sergipe.

Parte de seu território pertencia à Casa da Torre na Bahia. D. João IV cedeu as

terras à margem do rio São Francisco, desde a serra do Pão de Açúcar, pelo lado nascente,

com 4 léguas de fundo, até a serra do Chitroá. Devido ao reflexo da lua nas águas do rio,

deram-lhe a denominação de Jaciobá, que significa Espelho da Lua, em Guarani.

Esta doação fez com que os índios Chocos, residentes da pequenina Ilha de São

Pedro, entrassem em conflito ferrenho com os Urumaris pela posse da referida terra. Com a

vitória dos invasores, os Urumaris mudaram-se para um lugar fronteiro entre Sergipe e

Alagoas, ao qual deram o nome da antiga pátria Jaciobá.

Em 1634, Cristóvão Rocha, proprietário da Ilha Grande, Penedo, tinha a posse das

terras onde hoje se ergue a cidade de Pão de Açúcar, porém, em 7 de novembro de 1660,

por Carta de Sesmarias, as terras passaram ao domínio do português Lourenço José de Brito

Correia, com o objetivo de explorar a pecuária e o comércio do pau-brasil, através do porto

de Penedo. Foi criada, então, uma fazenda de gado entre os morros Cavalete e Farias,

denominada Pão de Açúcar, devido ao fato da casa-grande achar-se muito próxima ao

Cavalete, cujo aspecto e configuração assemelhavam-se, perfeitamente, a uma forma das

que, ordinariamente, se empregavam para purgar e clarificar o açúcar, na época do ciclo da

cana nos tradicionais engenhos da região.

A freguesia foi criada em 11 de julho de 1853, pela Lei n° 227, sob a invocação do

Sagrado Coração de Jesus. A Vila foi criada em 3 de maio de 1854, pela Lei n° 233 sendo

desmembrada da Vila de Mata Grande e finalmente, foi elevada a categoria de cidade pela

Lei n° 756, em 18 de junho de 1887.

Conforme a Figura 1.2 a seguir, o município de Pão de Açúcar fica localizado em

linha reta a 190 km de Maceió. Através das estradas de acesso (BR-101/AL-101 Sul/ AL-

130, pavimentadas) fica a uma distância de 239 km da capital. Apesar de estar situadas às

margens do rio São Francisco, com área de 661,8 km2 e 23.386 mil habitantes36, sua

população, sofre com a falta de água, principalmente em época de estiagem. O próprio rio

pede água, dizem os moradores de Pão de Açúcar.

36 Censo 1996
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As cidades ribeirinhas, na região do Baixo São Francisco, a partir de 1994, quando

da construção da hidrelétrica de Xingó, vêm reclamando da fraca vazão de suas água,

deixando o rio mais raso, barrento e com pouquíssimos peixes. Riachos afluentes que

irrigavam plantações secaram. Muita gente que morava no interior migrou para a beira-rio,

quando ainda consegue extrair algum sustento, porém, não o suficiente. E, as populações

ribeirinhas, dependentes da pesca, só vêem escassear seu ganha-pão.

Tudo isso ainda, intensificado pelo aumento dos bancos de areia, que mudaram a

navegação. Barcos de maior calado que faziam o percurso até Penedo, na foz, transportando

cargas e passageiros, não o fazem mais e os de menor porte têm que desviar do leito do rio,

já que em muitas áreas ele é visível.

Figura 1.2. MAPA DO ESTADO DE ALAGOAS, COM DIVISÃO MUNICIPAL COM A

LOCALIZAÇÃO DE PÃO DE AÇÚCAR.

Pão
de Açúcar

Fonte: Site do Governo Estadual de Alagoas
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O Prefeito de Pão de Açúcar, desde 1998, Jorge Dantas37, lamenta a situação do

Velho Chico (maneira carinhosa de chamar o rio São Francisco): “o rio nunca mais se

encheu... se diminuir mais não sei o que vai acontecer”, ver Figura 1.3.

Pão de Açúcar, informa ainda o Prefeito, possuía seis beneficiadoras de arroz que

geravam empregos para mais de 2 mil pessoas. Nas cheias do rio São Francisco, formavam-

se lagoas propícias para a rizicultura. Agora essas empresas se foram.

Figura 1.3. VISÃO PANORÂMICA DO VELHO CHICO, NO BAIXO SÃO FRANCISCO, NA

CIDADE DE PÃO DE AÇÚCAR, EM ALAGOAS.

Fonte: Site: www.estado.estadao.com.br/editorias/ 2001/07/30/ger010.html

Pão de Açúcar, contudo, resiste a tudo isto, seus habitantes, além de herdeiros dos

extintos guerreiros Urumaris, possuem uma vocação extraordinária para as artes. Isso hoje

pode ser medido pela eclética produção cultural desse município alagoano. As rendeiras da

Ilha do Ferro produzem um tipo de bordado que não existe em outro lugar do país,

conhecido como Boa-Noite, e mais algumas outras formas de artesanato, como esculturas

em madeira. Esta vocação foi assim, pode-se constatar no capítulo 3 desta pesquisa,

transformada em outra opção de fonte de renda para o sustento da população.

A estátua do Cristo Redentor erguido no Morro do Cavalete é o principal cartão de

visita deixada pelo ilustre escultor João Lisboa. Porém, apesar de seus imponentes 12,8

metros e 40 toneladas, "ficou com o peito estufado demais", reclama Ernesto Pereira, o

mentor da obra. Em 1950, depois de visitar o Rio de Janeiro, ele voltou à terra natal com

uma miniatura da estátua, modelo usado na sua construção.

37 Entrevista com o Prefeito de Pão de Açúcar no Estadão de São Paulo em 30 de julho de 2001
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O Cristo, de fato, é diferente do original e não apenas por estar no alto de um monte

que, no Rio de Janeiro, seria o Corcovado. Ele tem uma feição menos sisuda, mais leve,

serena. Tem um estilo acalentador. Aos pés desse messias vive-se então em Pão de Açúcar

uma experiência rara, enriquecedora, que será tratado como estudo de caso sobre as

rendeiras da Comunidade de Ilha do Ferro.

Em relação ao IDH, a Tabela 1.4 mostra que o município Pão de Açúcar tem um

dos mais baixos índices de IDH do Estado de Alagoas. Foram feitos cruzamentos dos IDHs

com a existência de artesanato de tradição para a continuidade deste município na 2ª etapa

do Projeto.

Tabela 1.4. Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios em Alagoas da Área
Sudene - 2000

Município Índ. Longevidade Índ. Educação Índ. Renda IDH-M
Agua Branca 0.6745 0.6334 0.4818 0.5966

Anadia 0.6608 0.6510 0.5149 0.6089

Arapiraca 0.6501 0.7342 0.5842 0.6562

Atalaia 0.7013 0.5849 0.4954 0.5939

Barra de Santo Antonio 0.6668 0.6364 0.4781 0.5938

Barra de Sao Miguel 0.6828 0.6773 0.5557 0.6386

Batalha 0.6215 0.6343 0.5717 0.6092

Belém 0.6547 0.6631 0.4817 0.5998

Belo Monte 0.6291 0.6118 0.4545 0.5652

Boca da Mata 0.6641 0.7002 0.5143 0.6262

Branquinha 0.5737 0.5128 0.4517 0.5128

Cacimbinhas 0.6206 0.5709 0.4814 0.5576

Cajueiro 0.5914 0.5854 0.4647 0.5472

Campestre 0.6012 0.6572 0.4890 0.5825

Campo Alegre 0.6641 0.6491 0.4729 0.5954

Campo Grande 0.6366 0.5517 0.4520 0.5468

Canapi 0.5515 0.5678 0.4019 0.5071

Capela 0.6246 0.5941 0.4870 0.5686

Carneiros 0.5753 0.6752 0.4597 0.5701

Cha Preta 0.6080 0.6074 0.4622 0.5592

Coite do Noia 0.6366 0.6072 0.4640 0.5693

Colonia Leopoldina 0.5982 0.6401 0.4960 0.5781

Coqueiro Seco 0.6983 0.6639 0.5323 0.6315

Coruripe 0.6379 0.6797 0.5284 0.6154

Craibas 0.6366 0.5713 0.4503 0.5527

Delmiro Gouveia 0.6574 0.7188 0.5575 0.6446

Dois Riachos 0.5821 0.5706 0.4885 0.5471

Estrela de Alagoas 0.6100 0.5980 0.4278 0.5453

Feira Grande 0.6255 0.5750 0.4776 0.5594



37

Feliz Deserto 0.6864 0.6489 0.4922 0.6092

Flexeiras 0.6080 0.5868 0.4679 0.5542

Girau do Ponciano 0.5817 0.5835 0.4412 0.5355

Ibateguara 0.6839 0.5697 0.4859 0.5798

Igaci 0.5994 0.6009 0.4187 0.5397

Igreja Nova 0.6983 0.6091 0.4490 0.5855

Inhapi 0.5686 0.5504 0.4271 0.5153

Jacare dos Homens 0.5653 0.6111 0.5370 0.5711

Jacuipe 0.6337 0.5592 0.4497 0.5475

Japaratinga 0.7002 0.6330 0.5072 0.6135

Jaramataia 0.6291 0.6338 0.4779 0.5803

Joaquim Gomes 0.6042 0.5570 0.4592 0.5401

Jundia 0.6308 0.5874 0.4609 0.5597

Junqueiro 0.6738 0.6650 0.5065 0.6151

Lagoa da Canoa 0.6339 0.6442 0.4608 0.5797

Limoeiro de Anadia 0.6366 0.6065 0.4652 0.5694

Maceió 0.6672 0.8341 0.7151 0.7388

Major Isidoro 0.5256 0.5822 0.4640 0.5239

Mar Vermelho 0.6769 0.6712 0.4858 0.6113

Maragogi 0.7135 0.6557 0.4876 0.6189

Maravilha 0.6636 0.6048 0.4197 0.5627

Marechal Deodoro 0.7004 0.6884 0.5590 0.6493

Maribondo 0.6769 0.6881 0.5419 0.6356

Mata Grande 0.6535 0.5748 0.4586 0.5623

Matriz de Camaragibe 0.6101 0.6222 0.4711 0.5678

Messias 0.6464 0.6562 0.4920 0.5982

Minador do Negrao 0.6716 0.5685 0.4661 0.5687

Monteiropolis 0.6179 0.5940 0.5055 0.5725

Murici 0.6152 0.6283 0.4977 0.5804

Novo Lino 0.5559 0.5767 0.4698 0.5341

Olho d'Agua das Flores 0.6331 0.6560 0.5281 0.6057

Olho d'Agua do Casado 0.5880 0.6122 0.4270 0.5424

Olho d'Agua Grande 0.6567 0.5540 0.4201 0.5436

Olivença 0.5686 0.6238 0.4101 0.5342

Ouro Branco 0.6258 0.6988 0.4728 0.5992

Palestina 0.5690 0.6810 0.4625 0.5709

Palmeira dos Indios 0.7166 0.7141 0.5680 0.6663

Pão de Açúcar 0.6636 0.6625 0.5148 0.6136

Pariconha 0.6032 0.6144 0.4345 0.5507

Paripueira 0.6420 0.6949 0.5148 0.6172

Passo de Camaragibe 0.6179 0.5939 0.4768 0.5629

Paulo Jacinto 0.6716 0.6592 0.4743 0.6017

Penedo 0.6728 0.7418 0.5799 0.6648

Piacabucu 0.6583 0.6697 0.5103 0.6128

Pilar 0.6344 0.6570 0.5221 0.6045

Pindoba 0.6476 0.5619 0.4735 0.5610

Piranhas 0.6370 0.6610 0.5227 0.6069



38

Poco das Trincheiras 0.5152 0.6028 0.3782 0.4988

Porto Calvo 0.6771 0.6411 0.4775 0.5986

Porto de Pedras 0.5152 0.5479 0.4329 0.4987

Porto Real do Colegio 0.6178 0.6213 0.4587 0.5659

Quebrangulo 0.6427 0.5855 0.4928 0.5736

Rio Largo 0.7126 0.7381 0.5610 0.6706

Roteiro 0.5410 0.5550 0.4690 0.5217

Santa Luzia do Norte 0.6530 0.7260 0.5161 0.6317

Santana do Ipanema 0.6384 0.6787 0.5323 0.6165

Santana do Mundau 0.6464 0.5568 0.4710 0.5581

Sao Brás 0.7009 0.6476 0.4686 0.6057

Sao Jose da Laje 0.6412 0.6093 0.5146 0.5884

Sao Jose da Tapera 0.5726 0.6099 0.4025 0.5283

Sao Luis do Quitunde 0.7013 0.5618 0.4822 0.5818

Sao Miguel dos Campos 0.7179 0.7195 0.5743 0.6706

Sao Miguel dos Milagres 0.7135 0.6445 0.5040 0.6207

Sao Sebastiao 0.6300 0.5808 0.4843 0.5650

Satuba 0.7322 0.7984 0.5847 0.7051

Senador Rui Palmeira 0.5152 0.6105 0.3944 0.5067

Tanque d'Arca 0.6679 0.6176 0.4729 0.5862

Taquarana 0.6692 0.6134 0.4655 0.5827

Teotônio Vilela 0.5410 0.6512 0.5095 0.5672

Traipu 0.5152 0.5260 0.3968 0.4793

Uniao dos Palmares 0.6546 0.6194 0.5264 0.6001

Viçosa 0.6412 0.6531 0.5255 0.6066

Fontes: IPEA; FJP; Programa SUDENE/PNUD - Sistema de Informações Gerenciais - SIG

1.1.2. Comunidade Ilha do Ferro

Nas margens do rio São Francisco, a 18 Km da sede do município de Pão de

Açúcar, há cerca de 239 km de Maceió, em Alagoas, está localizada a Ilha Belmonte, lugar

que, pela sua característica de um ferro de engomar, deu origem ao nome da Comunidade

Ilha do Ferro. Portanto, não é uma ilha, apesar de ser assim denominada. Nesta

Comunidade, com 6km de extensão em forma ondulada, de paisagem belíssima e com o

povo acolhedor, vivem aproximadamente 200 famílias.

As alternativas de fontes de renda são a pesca, a agricultura e o artesanato,

especialmente, o bordado38"Boa-Noite" (ver Anexo-A).

38 Bordado é um trabalho de ornamentação feito com agulha sobre um tecido que lhe serve como suporte. Todo o trabalho,
executado sobre tecido desfiado, do qual se retiram fios da trama ou do urdume, é considerado bordado.
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Trabalho exercido predominantemente pelas mulheres e único no Brasil, embora já

visto em terras espanholas39. Significativo também é o artesanato em madeira, feito pelos

homens, com três tipos de expressão muito tradicionais: a produção de objetos cujo entalhe

incorpora as formas das raízes de árvores; a representação de pássaros da região (ver

Anexo-B) e as miniaturas de embarcações.

O acesso Pão de Açúcar-Ilha do Ferro era realizado em embarcação em cerca de 60

minutos ou de lancha durante 30 minutos. Atualmente o acesso por estrada de terra está

melhor e o percurso é feito em torno de 35 minutos.

Sobre o Povoado, alguns estudiosos afirmam que seus primeiros moradores eram

descendentes de espanhóis, ainda se podem encontrar construções com resquícios europeus

(ver Apêndice-C). E nesse povoado, pessoas de tez branca, cabelos e olhos claros e de

sotaque musical com os sobrenomes: Sandes, Dias, Lima e Lessa.

A técnica para fazer o “Boa Noite”, bordado que reproduz o desenho de uma flor da

caatinga, consiste em amarrar grandes peças de algodão branco umedecidas em bastidores

de madeira (ver Anexo-A), que ao secar, o tecido estica e tensiona, permitindo que a agulha

corra abrindo janelinhas, trançando relevos primorosos, sempre obedecendo uma perfeita

geometria, desfiando o tecido e recompondo-o em faixas com motivos florais.

O “Boa-Noite” é uma invenção característica das bordadeiras de Ilha do Ferro, as

flores nativas desta localidade, especialmente a flor denominada Boa-Noite, servem de

inspiração para os bordados aplicados sobre os fios desfiados do linho.

Nessa comunidade, em cada canto, em cada roça, há ao menos um par de escultores

ou poetas ou bordadeiras ou cantadores ou cordelistas. O que explica tamanha vocação para

as artes? Seu Costinha, cordelista e forrozeiro explica, "... na nossa terra o povo é

inteligente." 40

39 A renda e o bordado, ofícios seculares de freiras na confecção e adorno de paramentos eclesiásticos, eram prendas
ensinadas nos conventos em Portugal, como parte da educação de fidalgas e mulheres de fino trato. Populares nos
pequenos povoados à beira-mar de Portugal e, posteriormente, de Espanha, as rendas são originárias de Flandres, da
França e da Itália, centros que se destacaram pela delicadeza e qualidade deste ofício a partir de meados do século XV.
Com a colonização, difunde-se amplamente no Brasil, entre as comunidades de pescadores em todo o nordeste e em Santa
Catarina. As rendeiras e bordadeiras inspiram-se na flora e na fauna local. Hoje, algumas destas técnicas estão
desaparecendo, desvalorizadas e relegadas a um segundo plano.
40 Biblioteca Pública Escritor Aldemar de Mendonça, considerada um mini museu, guarda o acervo cultural e histórico
desse povo hospitaleiro.
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1.2. Projeto – 1ª Etapa

O Projeto de Capacitação e Geração de Renda foi pensado e implementado no

âmbito do Programa Emergencial de Combate aos Efeitos da Seca de 1998.

Vale ressaltar que tais programas emergenciais são propostos pelo Governo Federal

e que se concentram em ações de renda (frentes de trabalho), alimento (cestas) e água

(carro pipa). Tal conjunto de ações é sempre iniciado quando o flagelo da seca causa a

instabilidade social, o que se torna visível através de saques e ocupações de prédios

públicos. Historicamente, esses programas, são criticados pela ausência de planejamento,

ingerência política e falta de ações permanentes.

Sabedor do trabalho do Conselho da Comunidade Solidária no que concerne sobre a

articulação de ações do Governo e da Sociedade Civil, com vistas à implementação de

projetos, sobretudo nas áreas social e de educação, o então Superintendente da SUDENE,

Dr. Sérgio Moreira propôs uma parceria com o Conselho da Comunidade Solidária, através

da sua Presidente e então Primeira Dama do País, Dra. Ruth Cardoso, para juntos pensarem

ações alternativas que pudessem oferecer às populações tão duramente atingidas pela

SECA, ocupação e renda para seu sustento, fora da convencional agricultura de

subsistência.

Surgiu, assim, a idéia do Projeto de Capacitação e Geração de Renda – PCGR, que

estava fundamentado em potencializar as vocações e os recursos das comunidades,

articulando as políticas públicas41, resgatando a cultura local e mobilizando os recursos

governamentais e da sociedade civil organizada, em prol do desenvolvimento local

sustentável. Na opinião de Dr. Sérgio Moreira42 é que “não haverá convivência aceitável

com as adversidades naturais e eliminação de estruturas injustas que ainda persistem na

região se não houver organização e qualificação dos indivíduos”. Coloca Dra. Ruth que foi

de grande importância para o Conselho da Comunidade Solidária a parceria com a

SUDENE neste projeto, pois “permitiu por à prova uma série de idéias e propiciar a cerca

41 Políticas de caráter público.
42 Entrevista com Dr. Sérgio Moreira em Agosto de 2003.



41

de 12 mil pessoas uma nova forma de trabalhar ou revigorar antigas atividades, de modo

sustentável”43.

Estas duas Instituições valendo-se do apoio das Comissões Municipais44, que

procederam ao cadastramento das famílias mais atingidas pela estiagem, convidaram

entidades não-governamentais, com experiência de atuação no Semi-Árido para, juntos,

idealizarem um projeto diferenciado e capaz de oferecer às pessoas alistadas nas frentes

produtivas uma alternativa para geração de renda.

A cooperação para ser articulada, poderá ser através de dois (ou mais) níveis que

não são apenas compatíveis, mas que se completam reciprocamente45:

• Nível formal: por exemplo, criando um conselho, comitê, fórum ou ponto de

encontro para o emprego e o desenvolvimento. Porém remete ao cuidado extremo para não

se burocratizar este comitê nem fazer dele uma segunda câmara parlamentar ou municipal.

• Nível informal: estabelecendo diversos elos para “articular” a cooperação

por outros canais menos institucionais, mas não menos importantes (ciclos de conferências

e debates, campanhas nos meios de comunicação, reuniões informais de líderes locais, etc.).

Para que a cooperação se possa realizar de modo efetivo é necessário abandonar o

viés tradicional de que cada político ou técnico defende a sua parcela.

Portanto, inicialmente, o Projeto foi concebido para utilizar a linguagem artística e

cultural, porém, ao ser incorporada a contribuição do Terceiro Setor, abriu-se também às

vocações das pequenas localidades aonde viria a atuar e foi então dividido em dois módulos

(ver Anexo-C). O primeiro46 inseriu iniciativas de capacitar a população para novas

técnicas de convivência com o Semi-Árido, através da construção de placas e de barragens

subterrâneas, irrigação, criação de animais, beneficiamento e comercialização de produtos

agropecuários, produção de remédios caseiros, manejo da caatinga e dos recursos hídricos

disponíveis, criação de hortas e pomares, fenagem, agroflorestação e noções de saúde.

O segundo módulo, com o mesmo objetivo de buscar a auto-sustentabilidade,

propôs-se a valorizar a cultura e as tradições detectadas nesses municípios, com o objetivo

de resgatar a auto-estima de suas populações. Com o propósito de revigorar as atividades

43 Entrevista com Dona Ruth Cardoso em dez de 2002, Brasília.
44 A comissão municipal de Pão de Açúcar estava formada pela Prefeitura, Secretaria de ação social, Câmara de
Vereadores, Associações, Sindicatos, Igreja, representantes das comunidades integrantes do município.
45COUTO ROSA, Sueli L. “Desenvolvimento Local e Participação da Sociedade Civil: o ambiente cooperativo”.
Temas de Reflexão em DLIS. Tema 1. Brasília: BID, 2002
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que se perderam ao longo do tempo e devido às dificuldades com a falta de recursos,

devido às secas, e na falta de habilidades para tentar-se conviver com elas, foi constituída

uma equipe de consultores que reuniu profissionais de reconhecida qualificação em suas

especialidades: antropólogos, historiadores, professores, designers, sociólogos, arquitetos,

artesãos e assistentes sociais.

Com a sua multidisciplinaridade, que enriqueceu ainda mais o trabalho, a equipe

junto com as ONGs, traçou os planos de desenvolvimento junto às populações de cada

município beneficiado (ver no item a seguir as metas de cada ONG envolvida no 2°

módulo).

O reexame entre cultura e desenvolvimento é um dos focos de análise que gira em

torno da idéia de capital social. Kliksberg47 cita Lourdes Arizpe para melhor assinalar este

debate: “a cultura passou a ser o último aspecto inexplorado dos esforços que se

desenvolvem em nível internacional, para fomentar o desenvolvimento econômico”. E

Henrique Iglesias, sublinha este fato citando, segundo Kliksberg, que:

Há múltiplos aspectos na cultura de cada povo que podem favorecer seu
desenvolvimento econômico e social; é preciso descobri-los potencializá-los, e
apoiar-se neles, e fazer isto com seriedade significa rever a agenda do
desenvolvimento de um modo que resulte, posteriormente, mais eficaz, porque
tomará em conta potencialidades da realidade que são de sua essência e que, até
agora, foram geralmente ignoradas.

Instalado em 1998, a execução do Projeto, com seus dois módulos, foi programada

para durar 7 meses. Para tanto, contou com a participação das diversas ONGs, às quais

coube a implementação concreta das diretrizes nas áreas atingidas pela seca.

Sob a inspiração de uma perspectiva econômico-social que resgata a

compatibilidade da seca com a fomentação de práticas produtivas tradicionais, o projeto

empenhou-se em proporcionar nova forma de trabalho a essas pessoas. Com custo estimado

em pouco mais de 2 milhões de Reais, abrangendo cerca de 50 municípios.48

46 Este módulo não será contemplado nessa pesquisa.
47 ARIZPE, Lourdes apud KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. São Paulo: Cortez;
Brasília: UNESCO, 2001.
48 Fonte dos dados - Catálogo SECA – Capacitação e Geração de Renda do Programa Federal de Combate aos Efeitos da
Seca, Editora Mergulhar, Brasília, 1999
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1.2.1. O Segundo Módulo – Frentes Culturais

Com o objetivo de oferecer alternativas de geração de renda, através de capacitação

que voltada para estimular o potencial empreendedor de seu beneficiário, o Projeto de

Capacitação e Geração de Renda: Frentes Culturais (ver o plano de trabalho no Anexo-D)

alvitrou a valorização da cultura local, neste caso especificamente o artesanato,

qualificando as tradições detectadas no município, incorporando um contingente da

população atingido pela seca ao mercado de trabalho.

As pessoas inscritas nas Frentes Produtivas, que detinham a vocação para algum

tipo de arte, notadamente, o artesanato, formaram as Frentes Culturais, que continuariam a

receber o valor pago às frentes de trabalho, R$80, 00, mas não para limpar açudes, ou

construir cisternas, etc., mas sim qualificar a sua vocação artística com o intuito de gerar

renda para seu próprio sustento.

Além do resgate da cultura local e da identidade do município, pois o artesanato só

produz resultados em nível comercial quando exprime seus próprios padrões, o PCGR

sugeriu a realização de capacitação enfocando gestão, cooperativismo, o estabelecimento

do valor justo do produto, a conquista de mercados e a possibilidade de gerir a própria

produção, pois, tudo isto contribuiria para que o artesanato viesse a se tornar uma atividade

economicamente viável e sustentável.

Nesse espírito, o PCGR se caracterizou pelo revigoramento das atividades que, pela

própria escassez de recursos e de apoio governamental, além de dificuldades inerentes à

seca, perderam-se no tempo. No meio dessas, destaca-se a produção de cerâmica no Vale

do Jequitinhonha em Minas Gerais, o artesanato na Bahia, a conservação do patrimônio

cultural e ambiental no Ceará, a confecção das rendas em Alagoas, bem como o canto de

trabalho e trajes do trabalhador rural sertanejo em Pernambuco.

A execução do Projeto de Capacitação de Emprego e Renda visou integrar o maior

número de iniciativas bem sucedidas pelo Governo Federal (Conselho da Comunidade

Solidária, SUDENE, PRONAGER, etc), estadual e municipal no combate a pobreza e a

exclusão social e direcioná-las às populações nos municípios atingidos pela seca,

incorporando no mercado de trabalho elementos culturais existentes em seus municípios.
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Portanto, busca com o desenvolvimento de uma arte, propiciar alternativas

econômicas com melhoria de qualidade de vida. (capacitação profissional/geração de

renda).

Dessa forma, para complementar, tem-se que o capital social se refere às

instituições, aos relacionamentos e às normas que dão forma à qualidade e à quantidade de

interações sociais de uma sociedade. Uma evidência crescente mostra que a harmonia

social é fundamental para que as sociedades prosperem economicamente e para que o

desenvolvimento seja sustentável. O capital social não é apenas a soma das instituições que

justificam uma sociedade - é a “cola que as mantêm unidas”.49

Para tanto, necessita-se trabalhar o capital humano de forma individual e coletiva,

através de capacitações e de estímulo à educação empreendedora, motivando a consciência

associativista/cooperativista dos beneficiários do projeto.

O PCGR em seu 2º módulo consistiu em uma iniciativa do Governo

Federal/SUDENE, Programa do Conselho da Comunidade Solidária e um conjunto de

Organizações não Governamentais – ONGs . O recurso foi repassado à FADE50 e foram

realizados sub-contratos entre a FADE e as ONGs.51.

O trabalho fundamental das Organizações Não-Governamentais, participantes do

Programa, entidades de ação local que produzem referências para constituição de condições

mínimas de sustentabilidade, possibilitaram as famílias rurais superarem adversidades

ambientais, desigualdades econômicas e de gênero, injustiças sociais e o domínio exercido

pelas oligarquias 52.

1.2.2. Metas por entidades envolvidas53

• A Fundação Quinteto Violado – FQV - teve como meta incentivar o

desenvolvimento da auto-estima do trabalhador rural sertanejo, tendo como

fundamento a cultura regional e a busca das vocações naturais e artísticas do

49J.Douglas Willms, Doutor em Políticas Públicas e pesquisador do Instituto Canadense para a Política Social,
Universidade de New Brunswick.
50 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, organização executora com a responsabilidade de coordenação das
ONGs em municípios atingidos pela seca com o apoio do Conselho da Comunidade Solidária.
51 Conforme o Plano Interno do PCGR coordenado pela SUDENE.
52 ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs. São Paulo: Cortez, ABONG, 2000;
53 Conforme Catálogo –SECA. Obra já citada.
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homem vaqueiro. Isto seria conseguido através de ações dirigidas a

elementos culturais como o aboio, o gibão, o Trio Nordestino, o Memorial

do Vaqueiro, visando a projeção dos limites culturais do município de

Serrita, elegendo-o oficiosamente “A Capital do Vaqueiro”. Neste projeto

foram beneficiados diretamente 257 pessoas, no período de novembro a

fevereiro de 1999.

• O Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador – CETRA

- visou capacitar participantes das frentes produtivas do município de Icó,

Ceará, como agentes locais de preservação de bens do patrimônio cultural e

ambiental. Foram beneficiados diretamente pelo projeto cerca de 100

trabalhadores/as, no período de novembro de 98 a março de 1999.

• A Associação dos Moradores de Acauã – AMA - teve como meta

proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Acauã,

Paraíba, através da organização das mulheres para o trabalho na criação de

aves - galinha caipira da linhagem ISA S 757 N. O projeto envolveria a

construção de um galinheiro comunitário, com capacidade para 900 aves,

contribuindo para a subsistência dos moradores (fornecendo ovos e carne) e

reforçando a merenda escolar. O excedente da produção poderia ser

comercializado, revertendo renda para comunidade. Foram beneficiados

diretamente pelo projeto cerca de 170 pessoas, no período de novembro de

98 a março de 1999.

• O Movimento de Promoção Social – MPS - teve como meta criar

oportunidades de ocupação para trabalhadores das frentes de emergência de

5 municípios do Ceará - Aiuaba, Itaiçaba, Mucambo, Nova Russas e Palhano

– permitindo-lhes garantir renda suficiente para o sustento de suas famílias

durante o período da seca. Tais oportunidades voltariam para atividades

artesanais, promovendo a inserção competitiva no mercado, novas

oportunidades de trabalho e renda e, consequentemente, melhoria do padrão

de vida dos artesãos. O projeto beneficiou diretamente 1000 trabalhadores

artesãos e, indiretamente, cerca de 5000 pessoas, no período de novembro/98

a março/99.
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• Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Trabalhadores e Pequenos

Produtores Rurais de Urucuia/MG teve como meta criar uma alternativa de

geração de emprego e renda complementar para os trabalhadores das frentes

de emergência do município de Urucuia, Minas Gerais. O projeto visou

estabelecer possibilidades de ações voltadas às atividades artesanais. Foram

beneficiados diretamente 40 participantes das frentes de trabalho, no período

de novembro/98 a março de 1999.

• A Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia/Valente -

APAEB/Valente - teve como meta identificar as habilidades e os

conhecimentos sobre técnicas artesanais das populações de Valente,

Conceição do Coité e Araci, Bahia, a fim de incentivá-las e contribuir para

sua melhor aplicação. Além disto, visou o desenvolvimento sustentável desta

região, tendo como premissas básicas: (a) respeito às especificidades locais;

(b) eficiência econômica; (c) equidade social; e (d) prudência ecológica. O

projeto beneficiou diretamente 400 trabalhadores das frentes de emergência,

no período de novembro/98 a março de 1999.

• A Associação Cultural de Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro

teve como meta criar oportunidades de ocupação de mão-de-obra, geração

de renda e melhoria de qualidade de vida na comunidade de Candeal,

município de Cônego Marinho - Minas Gerais. O projeto visou

desenvolver ações, a partir da valorização do fazer artesanal local, que

resultem em benefícios para a população que hoje sofre o forte impacto da

seca. Foram beneficiadas cerca de 150 pessoas, no período de

novembro/98 a março de 1999.

O PCGR, além de buscar congregar e compartilhar atividades e esforços de

organizações não-governamentais e ações isoladas de membros da sociedade civil,

procurou também, se integrar às iniciativas governamentais no âmbito da área da Seca.

A Administração Municipal de Pão de Açúcar, sabedora dessas ações que vinham

sendo realizadas, tratou de articular junto à SUDENE e ao Conselho da Comunidade

Solidária para que a Comunidade Ilha do Ferro, também fosse integrada ao PCGR, visto
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que, no início do segundo semestre do ano de 1998, já se encontravam em andamento as

atividades do PRONAGER Nordeste (ver Anexo-E), também em parceria com a SUDENE,

de capacitação para a organização econômica produtiva do município. Para tanto, foi

formada uma equipe de verificação para constatar se os requisitos de inserção seriam

preenchidos. Esta equipe concluiu ser a comunidade Ilha do Ferro, estar entre os

municípios em área da seca e detentora de artesanato de tradição e potencial local,

detectados pela a instalação do Laboratório Organizacional de Terreno – LOT (ver Anexo-

F), diagnosticando, além de outras atividades, a presteza do bordado “Boa Noite” e da

madeira e que seriam aproveitados nas capacitações das frentes produtivas.

Portanto, procurou-se incorporar ao PCGR as ações desenvolvidas pelo

PRONAGER, daquela comunidade alagoana, onde seriam beneficiados 50 artesãos da

comunidade Ilha do Ferro.54

O artesanato de tradição55 “é o saber fazer compartilhado por grupos sociais

específicos, que transmitem determinada técnica ou repertório de geração a geração”. Vale

ressaltar a diferença entre o artesanato de tradição e a arte popular. Embora a arte popular

também faça raízes em uma dada identidade cultural local, ele, diferentemente do

artesanato de tradição, é uma representação e, como a arte, tem linguagem própria, caráter

autoral e universalidade56.

1.3. Projeto – 2ª Etapa

A experiência realizada na 1ª etapa do PCGR revelou, segundo depoimento de Dona

Ruth Cardoso57, durante justificativa para a continuidade do PCGR, a potencialidade de

algumas comunidades como área de atuação capaz de proporcionar melhorias nas

condições de vida de seus habitantes.

Em avaliação realizada pelos Consultores do Conselho da Comunidade Solidária 58,

a proposta anterior na 1ª etapa:

54 Fonte dos dados - Catálogo SECA – Capacitação e Geração de Renda do Programa Federal de Combate aos Efeitos da
Seca, Editora Mergulhar, Brasília, 1999.
55 Artesanato de tradição. Extraído do Site: www.artesol.org.br em 10/08/2003.
56 Idem.
57 Presidente do Conselho da Comunidade Solidária durante o período em estudo (1998-2002)
58 Fonte dos dados - Catálogo SECA – Capacitação e Geração de Renda do Programa Federal de Combate aos Efeitos da
Seca, Editora Mergulhar, Brasília, 1999
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foi muito bem sucedida, sobretudo se considerarmos o curto período de efetiva
atuação (4 a 7 meses) e os parcos recursos disponíveis. Os resultados alcançados
abrem caminho para que mais comunidades à margem do processo produtivo
tenham acesso á oportunidade de se tornarem produtores independentes, com
geração de renda estável e sustentável59.

Nesta 2ª etapa, O PCGR foi denominado “Projeto de Apoio ao Artesanato e

Geração de Renda” – AAGR e incorporado à parceria com o SEBRAE. Sua proposta

deveria garantir a recuperação e o aperfeiçoamento dos padrões tradicionais, pois, como

bem coloca Dona Ruth Cardoso60, a valorização das raízes é que permite a sustentabilidade

do projeto.

As intervenções desse projeto ainda preparariam a produção para a comercialização

com adequações para o consumo atual, visando estabelecer um nicho de mercado

específico, alcançando o preço justo do produto, ressaltando a singularidade dos produtos e

que expressam uma linguagem artística e cultural diferente.

Foram desenvolvidos dezesseis projetos, onde cinco deles já haviam integrado a 1ª

etapa do PCGR, ou seja, implementado durante a seca de 1998. Outros onze municípios

foram envolvidos com o projeto segundo os seguintes critérios61, agora modificado, em

parte, em relação aos utilizados no programa da seca:

1. Existência de artesanato tradicional, de boa qualidade e já mapeado por

especialistas;

2. Trabalhos nas áreas tradicionais de tecelagem, cerâmica, cestaria, couro,

madeira e bordados;

3. As localidades devem ser compatibilizadas com programas dedicados a

promover o desenvolvimento local integrado, aproveitando as

oportunidades que se abrem para a promoção humana.

Dentro desses critérios foram escolhidos os municípios: Cônego Marinho – MG,

Irará – BA, Rio Real – BA, Tracunhaém – PE, Caraí – MG, Ibimirim – PE, Serrita – PE,

Esperança – PB, Itabaiana – PB, Pão de Açúcar – AL, Nísia Floresta – RN, Divina Pastora

59 Depoimento da Coordenadora de Projetos Especiais do Conselho da Comunidade Solidária, Srª Regina Dunlop em
entrevista com a autora em dezembro de 2002.
60 Depoimento de Dona Ruth Cardoso, em entrevista com a autora em dezembro de 2002.
61 Documento da proposta do Projeto de Apoio ao Artesanato para Geração de Renda – Conselho da Comunidade
Solidária, SEBRAE e SUDENE.
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– SE, Araci e Valente – BA, Entre Rios – BA, Pedro II e Ilha Grande de Santa Isabel – PI,

Urucuia – MG, Itarema e Juazeiro do Norte – CE.

Este seria um programa piloto que depois de avaliado seria estendido a outros

municípios. Se aprovado, seria aperfeiçoado e sua expansão dependeria apenas da

disponibilidade de recursos.

No caso em estudo, das artesãs da Ilha do Ferro em Pão de Açúcar, foram

implementadas ações de apoio à comercialização, entre elas: impressão de folhetos,

etiquetas e cartões; elaboração e publicação de catálogo com especificações dos produtos;

participação em eventos de comercialização; cursos de aperfeiçoamento (engomar,

embalagens); aquisição de insumos; constituição e manutenção de um Fundo de

Desenvolvimento da Cooperativa; e outras ações de trato administrativo. Para tanto foram

aportados recursos no valor de R$55.000,00, para um período de janeiro/1999 a

dezembro/200062.

1.4. Projeto - 3ª Etapa

O AAGR foi iniciado em outubro de 1999 e formalizado em janeiro de 2000 e era

ligado diretamente à Presidência do Conselho da Comunidade Solidária, sem estrutura de

Programa. A partir de setembro de 2000 adquire uma estrutura própria e passa a ser

denominado “Programa Artesanato Solidário” - ARTESOL, dotado de estrutura

organizacional simples composta por63:

Coordenação;

Equipe de acompanhamento geral – (03 técnicos);

Equipe de consultores – responsáveis pela implementação acompanhamento e

avaliação do Programa nas comunidades – (15 consultores).

62 Demonstrativo apresentado pela consultora do CCS, Verônica Paiva em abril/2002, Rio de Janeiro.
63 Dados fornecidos pelo 1º Relatório de Avaliação de Impactos: Primeira Etapa (coleta de dados em junho de 2001) por
Maria Olyntha Guilherme Borba, Consultora responsável contratada pelo Programa.
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1.4.1. Parcerias

A estrutura do Programa Artesanato Solidário se articulou com outras entidades

além da SUDENE e SEBRAE, também voltadas para o desenvolvimento de comunidades:

a Caixa Econômica Federal e o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular –

FUNARTE.

Faz-se necessário também, mostrar a confiança que se deve estabelecer para o

desenvolvimento dessa ação conjunta. Tem que se assentar na transparência, o que faz a

comunicação uma variável importante nesse processo.A informação para o público tem a

vantagem de fortalecer atores constituídos e pode tornar ativos cidadãos passivos. Como

apontaram Ranson & Stewart a cidadania ativa se apóia no “direito de saber, de obter

explicações, de ser envolvido, de ser ouvido e de ser levado em consideração”64.

Segundo Borba65, entre as ações das parcerias que mais se destacaram foram:
� O SEBRAE: teve como objetivo auxiliar no aumento do capital social,

capacitando para formação de organizações, apoiando os trabalhos de

mobilização, sensibilização e constituição de desenvolvimento local, além

de também contribuir na capacitação através de oficinas destinadas aos

artesãos para a gestão, tecnologia, associativismo, cooperativismo,

comercialização, etc.
� Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFCP/FUNARTE:

constituiu-se como espaço para a difusão da arte popular e, além disso,

contribuiu com pesquisas etnográficas e documentação fotográfica, com a

produção de convites para exposição, catálogos e divulgação.
� SUDENE: continuou como o órgão financiador repassando recursos para o

financiamento dos projetos no âmbito do Programa por meio de rubricas

específicas voltadas para o desenvolvimento e o combate aos efeitos da seca.

64 RANSON, Stewart & STEWART in PEREIRA, Luiz Carlos Bresser . O Público Não-Estatal na Reforma do Estado.
Rio de Janeiro: FGV,1999.
65 Idem
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� Caixa Econômica Federal: seria o órgão financiador do Programa para os

projetos em municípios que estão fora do âmbito da SUDENE.

Houve comunidades em que as Prefeituras Municipais e as igrejas também

apareceram como parceiras. Também se constatou a participação de instituições do poder

público estadual, como a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Ceará, que

tendia em apoiar a comercialização dos produtos gerados pelos artesãos.

Fora do âmbito das parcerias institucionais, a sociedade civil organizada, também

atuou como parceira, por exemplo, a Mamulengo Só-Riso66, atuou em Ibimirim,

Pernambuco, os Amigos do Velho Chico em Pão de Açúcar, entre outras.

Para a implementação do Programa houve também a participação dos Agentes

Locais, selecionados entre os membros das comunidades, remunerados para dar suporte as

atividades operacionais do Programa e dos Agentes Proponentes e Executores que são, em

geral, associações ou cooperativas de artesãos, agentes estes que recebem os recursos

necessários para a implementação do projeto apresentado pela comunidade.

A combinação desses esforços trouxe um novo modelo de desenvolvimento que

encontrou muitos aliados e, atualmente, várias entidades trabalham com o conceito de

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, entre elas o SEBRAE juntamente com o

Programa Comunidade Ativa67, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –

PNUD, o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura – IICA, SUDENE68,

Ministério do Meio Ambiente, Universidades e Organizações Não-Governamentais.

Portanto, não existe a possibilidade de um desenvolvimento que se queira humano e social

sustentável sem a combinação simultânea de todos esses esforços.

Agir com responsabilidade social para transformar. E transformar para fazer melhor.

A vida do ser humano deve ser pensada como um patrimônio social. A gestão cidadã é um

avanço para a sociedade que busca o bem comum e o desenvolvimento sustentável. Todo

desenvolvimento só se justifica quando beneficia a coletividade. Tem-se que apostar em

soluções originais e eficazes para incrementar oportunidades que gere mais ocupação, renda

e desenvolvimento69.

66 Uma companhia de bonecos, constituída como ONG com mais de 25 anos de existência.
67 Extinto com o fim do governo Fernando Henrique Cardoso.
68 Instituição extinta em 04/05/2001.
69 Palestra de Bernardo Kliksberg, no Seminário Internacional sobre Ética e Responsabilidade Social das Empresas e
Instituições Públicas. Minas Gerais, 2003.
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1.4.2. Áreas de atuação

O Programa Artesanato Solidário foi desenvolvido nas comunidades mais afastadas

dos centros urbanos. O Conselho da Comunidade Solidária fez a identificação das

comunidades para esta 3ª etapa levando em consideração os mesmos critérios da etapa

anterior do Programa, acrescentando que as comunidades escolhidas “devem favorecer a

implementação de ações integradas de desenvolvimento comunitário, de outros programas,

potencializando, assim, as oportunidades para a promoção humana”.70 A Tabela 1.5 mostra

a abrangência em 2001 do Programa por região, municípios e localidades. Este Programa

foi implementado principalmente nos municípios do Nordeste, onde estão concentrados

mais de 80% dos beneficiários e os 20% restantes no Norte do Espírito Santo e de Minas

Gerais.

Tabela 1.5. Programa Artesanato Solidário - Abrangência do Programa
Modalidades, UF

e Municípios
Localidades Nº total de

Artesãos
%

NORDESTE 635 77,7

AL Pão de Açucar Ilha do Ferro 30 3,67
AL Piranhas Entremontes 65 7,96

BA Araci Retirada 18 2,20
BA Entre Rios Porto de Sauipe e Massarndupió 47 5,75
BA Irará Mangueira, Caboronga e Lages 17 2,08

BA Rio Real Carro Quebrado 4 0,49
BA Valente Tanquinho, Poço e Recreio 79 9,67

CE Juazeiro do Norte 43 5,26
PB Esperança Sitio do Riacho Fundo 26 3,18
PB Itabaiana Lagoa do Rancho 13 1,59

PE Bezerros 15 1,84
PE Ibimirm 29 3,55
PE Serrita 25 3,06

PE Tracunhaém 16 1,96
PI Parnaíba Ilha Grande de Santa Isabel 22 2,69

PI Pedro II São João e Barroca 25 3,06
PI São João da Varjota Paquetá 12 1,47
RN Nísia Floresta Alcaçus e Campo de Santana 44 5,39

SE Divina Pastora 30 3,67
SE Poço Verde Sta Mª da Lage, Malhadinha, Amargosa e Rio Real 75 9,18
NORTE DO ESPÍRITO SANTO 13 1,6

ES São Mateus Pedra dÁgua, Igrejinha e Barreiras 13 1,6
NORTE DE MINAS GERAIS 169 20,7

MG Berilo Roça Gde, Barra do Ribeirão e Engenho do Velho 51 6,24
MG Cônego Marinho Candeal 23 2,82
MG Minas Novas Coqueiro Campo 22 2,69

MG Turmalina Campo Alegre 45 5,51
MG Urucaia (*) 28 3,43

TOTAL 26 817 100,00

Fonte: Programa Artesanato Solidário – Pesquisa de Campo em Agosto de 2000.
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Além das metas até agora conhecidas, nesta etapa, tratou-se de integrar ao Programa

um conjunto de ações dirigidas à ampliação dos mercados consumidores do artesanato, com

o objetivo de permitir que os compradores tenham uma boa idéia do tipo de produção e

facilitar o encaminhamento de encomendas. Como exemplos tem-se a Mostra de Artes e

Artefatos do Sertão, realizada no SESC – Pompéia em São Paulo (ver Anexo-G), foi

visitada por 42.000 pessoas; vídeos e o livro Mestres Artesãos, com vasta cobertura

fotográfica da gente e da produção dos municípios integrantes do Programa. Foram

editados catálogos – um para cada pólo – onde são mostrados os produtos feitos nessas

comunidades.

Ao final dessa etapa, em julho de 2002, sabido que, através de relatório de

avaliação, os maiores gargalos estavam na questão da logística para a comercialização de

seus produtos, iniciaram-se articulações em torno de providenciar a criação de uma Central

de Negócios que contemple ações de comercialização, para assim, estabelecer um fluxo

direto entre as comunidades produtoras e o mercado.

Atualmente o Programa desenvolve ações de implantação e acompanhamento em

mais de 60 municípios brasileiros, beneficiando artesãos com cursos de capacitação,

treinamentos e oficinas voltadas para a melhoria da produção e comercialização do

artesanato tradicional.71

A questão de fundo evidenciada aqui nesta pesquisa é a importância do

Empreendedorismo para o processo do “Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável”,

a partir de estudo de caso considerado exitoso, na Comunidade Ilha do Ferro em Pão de

Açúcar/AL, as percepções dos autores científicos citados no próximo capítulo dão um

grande significado.

.

70 BORBA, Maria Olyntha Guilherme. “Programa Artesanato Solidário: Avaliação de Impactos 1ª etapa”, 2001.
71 Em entrevista com Helena Sampaio, Coordenadora da Central Artesol – Programa Artesanato Solidário, que pertence a
Comunitas: parceria para o desenvolvimento solidário – OSCIP, presidida pela Ruth Cardoso, dezembro de 2002.
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CAPÍTULO 2 – EMPREENDEDORISMO COMO INSTRUMENTO DO DLIS

O capítulo coloca esta forma inovadora de gestão como elemento catalisador dos

desenvolvimentos humano, social e sustentável durante o processo de implementação do

Projeto de Capacitação e Geração de Renda: Frentes Culturais. São identificados, os atores

políticos, sociais e econômicos, como também, suas atuações e estratégias.

2.1. Contextualização

O mundo está mudando intensa e profundamente e as velhas concepções e

organizações alcançaram seu estágio senil. Como detalhes: a crise do modelo de regulação

(fordismo) - modelo cujas características condicionaram a divisão internacional do trabalho

adotando uma integração subordinada e dependente dos países emergentes como o Brasil; o

fim do padrão dólar (Bretton Woods) - quando, sem aviso prévio, os EUA declararam não

mais honrar o compromisso assumido em 1944 e suspenderam unilateralmente a

conversibilidade do dólar em ouro; o esgotamento do modelo energético (crise do petróleo)

- os economistas descobrem que os estoques de recursos naturais são finitos; a

desagregação do Estado de Bem-Estar Social - que se manifesta na desorganização e

falência do sistema centralizado; o descolamento do sistema financeiro da economia real - a

aceleração da inflação nos anos 1980, ameaçou a estabilidade deste sistema; o declínio da

produtividade e da taxa de lucro - em grande parte como conseqüência da rigidez dos

sistemas de regulação.

Surge então, a emergência e formação de um novo paradigma de desenvolvimento,

com respostas diferentes aos problemas e desafios do modelo em declínio que, conforme

Sérgio Buarque72, sua base de transformação pode ser explicada como “a velha ordem

industrial para a futura ordem da informação”73 .

72 BUARQUE, Sérgio C. Construindo o Desenvolvimento Local Sustentável: Metodologia de Planejamento. Garamound:
Rio de Janeiro, 2002.
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O novo paradigma social, definido por Thomas Kulm74, “é uma constelação de

concepções, de valores, de percepções e de prática compartilhada por uma comunidade, que

dá forma a uma visão da realidade, a qual constitui a base de maneira como a comunidade

se organiza”.

Nestes termos, o que mais salta aos olhos são as disparidades sociais crescentes

entre países e dentro de países, constatados em estudos desenvolvidos por organismos

internacionais (PNUD, 1999; PNUD, 2000; PNUD, 2001; Banco Mundial, 2002).75

No contexto brasileiro encontramos o país como o campeão de desigualdade social

e também como campeão de crescimento. Entre 1880 a 1990, nenhum outro país cresceu

tanto. O Brasil passou a configurar entre as dez economias maiores do mundo. Manteve,

porém, uma das mais altas taxas de desigualdade.76

Para enfrentar a questão social no Brasil é necessário um ambiente macroeconômico

favorável, porém, não é o suficiente. Outras questões cruciais para o verdadeiro

desenvolvimento, como o combate à pobreza, a desigualdade social, a degradação

ambiental, e a imposição da supremacia em padrões inadequados de consumo e produção,

devem também ser “o foco de ações planejadas e interdependentes com o propósito de

reinventar uma nova sociedade, mais justa, inclusiva e solidária.”77 O novo modelo de

desenvolvimento exige, assim, níveis considerados necessários de capital humano e de

capital social78.

O Estado Nacional, em nome da conquista da estabilidade econômica, vem

mudando de feição e de papel, reduzindo ou buscando reduzir o gasto público. Para isto, o

Estado descentralizou a prestação de serviços públicos, seja como resultado de uma diretriz

política amplamente amparada pela sociedade, seja como efeito da redução nos

investimentos realizados nesse campo, pelo nível central de governo.

Porém, para garantir o controle da inflação, foi necessário que o Estado priorizasse

os planos econômicos deixando de lado os projetos sociais. Este último frustrou as

73 GBN. “The Logics of Change”. 1995 GBN Scenario Book. In: BUARQUE, Sérgio C. Construindo o Desenvolvimento
Local Sustentável: Metodologia de Planejamento. Garamound: Rio de Janeiro, 2002. pp. 17
74Apud CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix/Amana-
Key, 1996. p24.
75 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento Humano, Trabalho Decente e o Futuro dos Empreendedores de Pequeno Porte no
Brasil. Brasília: SEBRAE, 2002
76 Idem
77 CARVALHO, Allene. “Os ventos das mudanças nos Ceará também geram energia”. Rio de Janeiro: FGV, 2001.
78 Capital Humano e Capital Social serão detalhados nos itens a seguir.
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expectativas depositadas na democracia pós-ditadura militar; o que em conseqüência

implicou na diminuição cada vez maior dos investimentos na área social. Dessa forma,

gerou um distanciamento maior entre o Estado e a sociedade, provocando a crise de

governabilidade dos anos 80 no Brasil.79

Com esse panorama, a sociedade civil transformou-se. Surgiram múltiplos

organismos de representação da sociedade organizada que, progressivamente, vêm

assumindo papéis importantes na condução de políticas públicas situadas na esfera do

Estado, sobretudo na área social, em iniciativas destinadas a cobrir lacunas da ação do

Estado.

Um fato também relevante do contexto dos anos recentes é a emergência de agentes

e atores locais ativos (Governos Estaduais, Governos Municipais, Entidades Empresariais

locais). Embora sua presença crescente em cena não dispense uma ação firme do Governo

Federal no campo do desenvolvimento regional, como ocorre até nos Blocos Econômicos

(como se vê no caso da União Européia, executora de políticas ativas de corte regional)80

essa nova tendência deve ser valorizada, pois implica na atuação de novos e importantes

atores.

Em grande parte do país, atores locais vêm se articulando para pensar e propor

estratégias de desenvolvimento local e regional. Planos estratégicos municipais e regionais

têm se tornado cada vez mais freqüentes.

Tânia Bacelar ressalta que, em contramão tanto do movimento de integração

seletiva e fragmentadora como do processo de desmembramento de municípios, cada vez se

torna mais freqüente o recurso de estratégias de consorciação81 para atuação em espaços

territoriais e institucionais mais amplos. Coloca ainda que diversos estados já dispõem de

leis regulando e estruturando esses consórcios. Parte-se do nível estritamente local para

propor e atuar em níveis regionais mais amplos. Problemas são, assim, melhor enfrentados

e potencialidades aproveitadas com uma maior vantagem sobre os demais. Trata-se,

79 TAVARES DA SILVA, Gustavo. “Gestão Pública e Transformação Social”. Texto apresentado em palestra no Fórum
do Desenvolvimento do MPANE/UFPE/SUDENE: Recife, 2002.
80 Ver a experiência da Itália pesquisada por Putnam.
81Exemplo de consorciação: CINPRA Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento-surgiu a partir
da iniciativa de 19 municípios do Estado do Maranhão, com interesses em comum de planejar e executar as
ações das suas Secretarias Municipais de Agricultura. O CINPRA tem como missão "Contribuir para o
desenvolvimento sustentável dos agronegócios do Maranhão, através da união de municípios, em benefício da
sociedade". Extraído pelo site: http://www5.prossiga.br/caju/asp/Saidaorg.asp?cod=30
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portanto, da reconstrução de espaços mais amplos de atuação de políticas públicas (nem

todas executadas por organismos governamentais), e da redescoberta de identidades

regionais e da necessidade de promover a integração de sub-espaços/regiões deixados à

margem pelo movimento mais geral e seletivo da inserção global dos pólos dinâmicos.

Integração, esta, importante num país heterogêneo e continental como o Brasil82.

Na questão do Nordeste, Bacelar enfatiza o desafio de construir uma região menos

desigual socialmente, num país que clama por políticas regionais ativas.

Nos tempos atuais, a renda média do Nordeste ainda é 55% da brasileira. A
região tem quase 30% da população e gera apenas 16% do PIB nacional. Sua
infraestrutura econômica requer ainda investimentos de peso para assegurar
competitividade às suas empresas. Sua infraestrutura metrológica quase inexiste
em tempos de ênfase na qualidade total e nos certificados ISO. Sua população
tem menos de metade do número médio de anos de estudo do país, e todos os
indicadores sociais mostram que continua a existir nesta região um quadro mais
adverso que o das áreas mais ricas. O peso do Nordeste nas exportações
brasileiras vem declinando a olhos vistos, em tempos de abertura comercial
intensa e rápida: dos 17% nos anos 70 o NE, hoje, representa cerca de 7% do
valor das exportações do país. A maior parte das áreas e das pessoas do Nordeste
continua a precisar de políticas ativas e diferenciadas.83

Portanto, é possível identificar nos anos recentes a emergência de novas concepções

de desenvolvimento, dentre as quais se destaca a do “desenvolvimento sustentável”84.

2.2. Nova Concepção de Desenvolvimento

Os tempos atuais caracterizam-se pela predominância do pensamento econômico.

Dessa forma, para a grande maioria, o conceito de desenvolvimento tem lidado com o

fenômeno da dinamização do crescimento econômico. Contudo, o crescimento econômico,

parece ser necessário, mas não é suficiente para gerar o verdadeiro desenvolvimento, o

desenvolvimento de forma sustentável.

O caminho do crescimento econômico, como único fator gerador de
desenvolvimento, perdeu impulso e aparece com bastante força a idéia de
promover o bem-estar social de um determinado local ou região, a partir da
estrutura em que a participação da sociedade civil, em conjunto com os governos
federal, estadual e municipal, seria responsável por identificar o potencial
produtivo da comunidade e criar condições melhores de vida.85

82 BACELAR, Tânia. Artigo publicado na REVISTA ECONÔMICA DO NORDESTE, Banco do Nordeste Vol.30 n.2 abr
-jun de 1999.
83 Bacelar, Tânia. “SUDENE: Um debate Lamentável”. Site: http://intranet.sudene.gov.br/
84 Conceito de Desenvolvimento Sustentável pela Comissão Bruntland: É aquele que satisfaz as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”
85 DE PAULA, Juarez. “Um Novo Caminho”. Revista SEBRAE Nº 8. Brasília, 2003.
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As mudanças ocorridas em todo o mundo, nas últimas décadas, indicam uma nova

forma de promover o desenvolvimento, não mais de maneira centralizada, de cima para

baixo, muito dependente das atenções governamentais, mas, ao contrário, a partir dos

recursos e dos potenciais locais, ou seja, de dentro para fora. Normalmente, quando se fala

de Desenvolvimento, a tendência, em geral, seria pensar em desenvolvimento econômico.

“No entanto, as estratégias de desenvolvimento, 'de baixo para cima' possuem um caráter

mais difuso e são sustentadas por fatores não apenas econômicos, mas também sociais,

culturais e territoriais”86. O Quadro 2.1 atende às características entre duas concepções

distintas de formulação de políticas públicas.

Quadro 2.1. PROCESSOS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Característica “De cima para baixo” “De baixo para cima”

Princípio Centralização/rigidez Descentralização/Flexibilidade

Planejamento Ênfase nos controles Ênfase na negociação.

Metas Pré-estabelecidas Reformuladas passo-a-passo.

Processo Burocrático, sem estímulo à
participação

Construindo socialmente através
do estímulo à participação

Instrumento “Pacotes prontos” Mobilização de experiências e do
conhecimento local.

Método de decisão Autoritário, atores principais são
externos

“orquestração” de interesses com
participação relevantes dos atores
internos.

Relação com o Estado Mantém o clientelismo e a cultura
paternalista

Aumenta o compromisso das
comunidades locais para a
realização e acompanhamento das
ações propostas.

Implementação Ações essencialmente setoriais
(agrícola)

Favorece ações inter-setoriais.

Meio ambiente Restrições de caráter punitivo Ação educacional, viabilidade
local.

Fonte: CAMPANHOLA, Clayton; DA SILVA, José Graziano. Diretrizes de políticas públicas para o novo rural brasileiro: incorporando
a noção de desenvolvimento local. Mimeo. s.d. pp.05

86KLIKSBERG, Bernardo. In DE FRANCO, Augusto. Além da Renda. Brasília: Instituto de Política, 2000.
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O Prof. Surangit Kuma-Saha87 menciona que são dois os motivos de ter-se de volta,

recentemente, ao centro das atenções o pensamento sobre Desenvolvimento:

•Globalização crescente das economias nacionais

•Impulso crescente em direção à democratização das sociedades civis.

Argumenta, o autor, que tem havido uma tendência da globalização de desgastar a

capacidade dos estados nacionais, particularmente dos estados localizados mais distantes

dos centros globais do poder econômico, de gerir eficientemente as economias nacionais

dentro de suas próprias fronteiras territoriais, porque eles já não mais controlam as suas

variáveis macro-econômicas que tanto os afetam e, por outro lado, a democratização tem

estimulado novos desejos de uma participação efetiva de todos os segmentos da sociedade

civil distribuídos nas comunidades locais e sub-nacionais em todos os aspectos de tomada

de decisão e do exercício de poder do Estado. Sendo assim, a discordância entre essas duas

forças precisa ser harmonizada, sem o que os estados irão, provavelmente, enfrentar uma

nova crise de legitimidade88.

Necessitará assim de um novo contrato social com a sociedade civil, estruturado em

dois princípios fundamentais: a descentralização89 territorial e a democracia participativa

que implica no exercício do direito à participação política, por parte dos cidadãos,

influenciando ou determinando as opções políticas tomadas e a escolha de governantes e

responsáveis políticos. Uma democracia é participativa quando a sua base de legitimidade

comporta numa efetiva participação política90.

Conforme Tavares91, o novo modelo de gestão do Estado depende assim de uma

administração pública democrática e flexível, onde as decisões são descentralizadas dentro

de uma dinâmica participativa. Quando, por este processo de descentralização, são então

87 KUMAR-SAHA, Surangit. Planejamento regional no contexto da globalização: construindo uma nova agenda para os
anos noventa e anos seguintes. Recife: SUDENE, 1997. Mimeo.
88 “O conceito de legitimidade está vinculado ao conceito de participação social no processo de elaboração e de
implementação das políticas públicas”
89 “Descentralização é a transferência da autoridade e do poder decisório de instâncias agregadas para unidades
espacialmente menores, e Desconcentração - transferência de responsabilidades executivas para unidades menores sem
repasse do poder decisório e da autonomia de escolha (dentro do setor público ou do público para o privado)”. Sérgio
Buarque em palestra apresentada no MPANE: Recife, 2002.
90 Esta noção encontra-se expressa, aliás, na definição de Democracia atribuída por Thucydides a Péricles, "Mais do que o
governo do povo, é a capacidade efetiva que este tem de julgamento, de avaliação crítica dos governantes". Citado por
Maria José Stock em ‘Regionalização, democracia (participativa) e proxémia: algumas reflexões’, in Economia e
Sociologia, nº 62, Évora, 1996, p. 15.
91 TAVARES DA SILVA, Gustavo. “Gestão Pública e Transformação Social”. Texto apresentado em palestra no Fórum
do Desenvolvimento do MPANE/UFPE/SUDENE: Recife, 2002.
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transferidos para os municípios, a grande parte da responsabilidade de resolver a solução

dos problemas estruturais dos serviços públicos capitais.

No intuito de evitar que o poder local92 seja um reforço do paternalismo e do

clientelismo é necessário que se faça uma mudança efetiva na cultura político-

administrativa central, dominante no modelo de gestão tradicional. Para isso, intervém

Tavares93,

É preciso se criar uma dinâmica participativa, com mecanismos simplificados e
diretos envolvendo a sociedade civil organizada do município, empresários,
sindicatos, associações comunitárias, a população de um modo geral, etc.,
flexibilizando os mecanismos financeiros, criando um controle social da coisa
pública através de comitês e conselhos paritários.(...) O poder municipal tem o
papel indutor do processo de participação social, mas, as mudanças não se
operam apenas na esfera governamental e administrativa. É preciso levar em
consideração que existe uma mudança social que redefine o papel do cidadão,
que deixa de ser apenas um eleitor para ser um interlocutor ativo no processo de
gestão das políticas públicas.

A estrutura governante organizada dessa forma faz com que o Estado central

repasse a verdadeira disparidade social, como também a heterogeneidade territorial da

sociedade civil e poderá reconhecer a diversidade de seus desejos e vontades.

Por outro lado, ressalta Saha94, que para este intuito as sociedades civis precisam de

um instrumento capaz de garantir a estabilidade sustentável e uma qualidade de vida, para

as gerações de hoje e do futuro. O mercado por ser insubstituível nesse mecanismo, precisa

ser regulamentado, pois não é sempre que o mercado gera estratégias de médio e longo

prazos tão necessários para o desenvolvimento sustentável, negando ainda, o ingresso para

as oportunidades de melhora à maioria da população.

Desafia Rezende95 quando coloca que as mudanças do papel do Estado

intervencionista, quando são considerados em termos dos padrões dos gastos públicos, têm

ocorrido de forma contrária quando considerado os grupos de países desenvolvidos e os em

desenvolvimento. Tal argumento é detalhado e desenvolvido de forma bastante convincente

e, constata que: para os governos de países desenvolvidos acontece uma permanência dos

92 O poder local se define pela relação existente entre a sociedade civil organizada e o poder público municipal.
93 Obra já citada
94 Obra já citada.
95 REZENDE, Flávio. “Os Leviatães estão Fora de lugar”. Revista de Ciências Sociais pela Editora IUPERJ (publicação
acadêmica aberta à comunidade de cientistas sociais do Brasil e do exterior) em 1996, foi elaborado durante seu curso de
doutoramento nos Estados Unidos.
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papéis “alocativos”, o qual evidencia um padrão de intervenção que pouco tem a ver com o

Estado mínimo tão difundido pelos liberais e, para os países em desenvolvimento se

verifica uma mudança acelerada no papel do Estado rumo à “minimalização”.

Evidencia a crise do Keynesianismo96 desencadeando uma mudança em direção ao

Estado mínimo, quando assim, toma corpo o receituário liberal para mudança,

principalmente nos países em desenvolvimento, com o convencimento intenso das agências

multilaterais e do Consenso de Washington, da sua forma de ação e inserção de agente

promotor responsável das políticas públicas onde o Estado interventor é combatido e,

assegurada como sua principal função, a regulação de mercados quando necessário.

Em sua conclusão final no artigo, Rezende desperta a atenção dos atores e

estudiosos políticos para o importante fato que:

O argumento do Estado mínimo, utilizado para influenciar reformas de políticas
públicas nos países em desenvolvimento, pode estar encaminhando o processo
de uma forma totalmente equivocada. (....) que uma minimalização extrema e a
perda das alocações de recursos públicos voltados para garantir os direitos
sociais, redução de desigualdades e outros bens públicos em que o mercado está
em teoria ineficiente, pode ter uma repercussão calamitosa para tais países. (....)
a questão da ingovernabilidade de jovens democracias como o Brasil e o México
pode ser, de certa forma, elucidada por essas ‘grandes transformações.97

Em concordância com Resende, Saha98 ressalta, além dessa questão, que o Estado

precisa freqüentemente criar organizações regionais ao nível meso, para assim diminuir a

grande distância entre o aparato central do Estado e da sociedade civil e, assim, conseguir

uma adequada harmonia entre eles. Essa Agência pode assumir papéis, desempenhar tarefas

e enfrentar desafios que nem o Estado central nem os estados individuais podem fazê-lo

individualmente.

Um dos grandes desafios é implantar a cultura do empreendedorismo competitivo

na dinâmica da democracia participativa, em todos os níveis das instituições

descentralizadas do Estado.

Por outro lado, o Estado tem que funcionar dentro dos parâmetros estabelecidos

pelas forças inter-relacionadas da globalização e da especialização flexível dos mercados de

96 Basicamente, os keynesianos propunham uma "domesticação" do mercado através de uma ação positiva do Estado (fim
da anarquia da produção; fim do "laissez faire").
97 Ver detalhes da pesquisa em “Leviatães estão Fora de Lugar”. Revista de Ciências Sociais pela Editora IUPERJ
(publicação acadêmica aberta à comunidade de cientistas sociais do Brasil e do exterior) em 1996, foi elaborado durante
seu curso de doutoramento nos Estados Unidos.
98 Obra já citada.
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trabalho. Para tanto, requer um novo paradigma regional, mais forte e mais resiliente do

que os antigos.

Joseph E. Stiglitz 99, Prêmio Nobel de Economia de 2001, ex-vice-presidente do

Banco Mundial, ante esses conflitos, pergunta: “Por que a globalização – uma força que

trouxe tantos benefícios – se tornou tão contraditória?”. Ele lista alguns aspectos como

positivos a exemplo do crescimento econômico derivado das exportações, a saída do

“isolamento que muitas nações sentiam há um século pelo acesso a um conhecimento que

estava além do alcance de muitas pessoas nesses países – até mesmo dos mais ricos em

qualquer país”.

Embora o PIB (produto interno bruto) não seja um indicador completo de

distribuição de renda e de qualidade de vida de populações, ele permite comparativos de

produtividade e escala tecnológica, que ainda são paradigmas de graus de desenvolvimento

de países. Com isso, explicam-se carências das mais rudimentares para milhões, às vezes

bilhões de pessoas. Organismos internacionais dão conta de que no mundo ainda há,

conforme o Quadro 2.2:

Quadro 2.2. DADOS MUNDIAIS

850 milhões de analfabetos.

 1,0 bilhão carecem de água potável.

 2,4 bilhões não têm saneamento básico.

 11 milhões de crianças de até 5 anos morrem por ano de causas evitáveis.

 1,2 bilhão sobrevivem com menos de o equivalente a US$ 1 dólar por dia.

De cada 7 habitantes do planeta, mais de um passam fome.

Fonte: G. Dupas, em “Grandes assimetrias do poder mundial”. Jornal FSP, 15/08/02.

A concepção apropriada de desenvolvimento deve ir muito além do acúmulo de

riqueza e do aumento do Produto Nacional Bruto - PNB e de outras variáveis relacionadas à

renda. Sem minimizar a importância do crescimento econômico, precisa-se enxergar muito

mais além. Em sua argumentação, Amartya Sen lembra que o crescimento econômico não

pode de modo sensato ser considerado um fim em si mesmo. O desenvolvimento tem de

estar relacionado, principalmente, com a melhoria da vida e das liberdades que desfrutam

99 STIGLITZ, Joseph E. A Globalização e seus Malefícios, Futura, 2002.
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os membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes,

como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e

os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações

públicas). 100

Desta forma, analistas dos problemas de regiões subdesenvolvidas ou que perderam

seu dinamismo, fato acontecido aqui no Nordeste, comprovaram que o desenvolvimento

não significa somente a expansão da capacidade produtiva (mais investimentos em projetos

de infra-estrutura econômica ou projetos diretamente produtivos). Celso Furtado afirma

que:

O verdadeiro desenvolvimento é, principalmente, um processo de ativação e
canalização de forças sociais, de melhoria da capacidade associativa, de
exercício da iniciativa e da criatividade. Portanto, trata-se de um processo
cultural, e apenas secundariamente econômico. O desenvolvimento ocorre
quando, na sociedade, se manifesta uma energia capaz de canalizar, de forma
convergente forças latentes ou dispersas. Uma verdadeira política de
desenvolvimento terá que ser a expressão das preocupações e das aspirações dos
grupos sociais que tomam consciência de seus problemas e se empenha em
resolvê-los 101.

Pelo visto, é acertada a afirmação de Augusto de Franco, quando diz que o

desenvolvimento “deve significar melhorar a vida das pessoas (desenvolvimento humano),

de todas as pessoas (desenvolvimento social), das que estão vivas hoje e das que viverão no

futuro (desenvolvimento sustentável)”.102

Numa política de desenvolvimento existem várias linhas de atuação: estratégias,

planejamento, execução e avaliação que devem ser concebidas a partir da dimensão

humana do desenvolvimento.

Nesta medida, torna-se indispensável buscar alternativas para resolver aquilo que as

políticas tradicionais103 não resolveram. Estas políticas tradicionais de desenvolvimento não

foram bem sucedidas por se caracterizarem como políticas de base financeira, por

ignorarem as diferenças e os saberes locais com uma padronização de suas ações, e de

serem setoriais, ou seja, de não se integrarem com as políticas de outros segmentos.

100 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como Liberdade.São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p 17
101 FURTADO, Celso. “A Nova dependência, Paz e Terra”. in Celso Furtado 80 anos, Homenagem da Paraíba. João
Pessoa: SEBRAE-PB, 2001
102 DE FRANCO, Augusto. Porque precisamos de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. Instituto de Política –
Brasília: Millenium, 2000.
103 Entendidas aqui por políticas elaboradas pela instância central, sem análise do diagnóstico local.



65

A economia é importante: afinal de contas, como já comentado anteriormente, uma

das características que distingue os países mais desenvolvidos dos menos desenvolvidos é o

maior PIB per capita. Todavia, complementando Amartya Sen, Stiglitz104 coloca que:

O foco na economia confundiu não só os fins com os meios, mas também as
causas com os efeitos. Confundiu meios com fins, porque o maior PIB não é um
fim em si mesmo, mas um meio para se atingir melhores padrões de vida e uma
sociedade melhor, com menos pobreza, melhor saúde e educação mais avançada.
Como um todo, os aumentos no PIB per capita sempre vêm acompanhados da
diminuição da pobreza. Confundiu causa e efeito porque, até um certo limite, as
mudanças na sociedade, as quais chamamos de modernização, são tanto uma
causa do aumento do PIB quanto um resultado deste.

Lembra Stiglitz, que todas as estratégias de desenvolvimento das décadas de 60, 70

e 80, viam o desenvolvimento como um problema técnico, que exigia soluções técnicas –

melhor planejamento, melhores políticas comerciais e de preços, e melhores arcabouços

macroeconômicos. Elas não se aprofundaram no âmbito da sociedade e nem acreditavam

que o enfoque participativo fosse necessário. As leis da economia eram universais: as

curvas de oferta e demanda e os teoremas fundamentais das economias de bem estar

(welfare economies) poderiam ser tão bem aplicadas na África e na Ásia, como o foram na

Europa e na América do Norte. Sob essa ótica, essas leis científicas não eram limitadas pelo

tempo ou pelo espaço, o que tornava o enfoque técnico um método adequado.

Stiglitz destaca a questão da gestão do conhecimento quando coloca:

A incorporação do conhecimento na estratégia de desenvolvimento exige a
criação de capacidades que absorvam e adaptem o conhecimento (por meio de
investimentos em capital humano e em instituições de pesquisa), investindo em
tecnologias que facilitem a disseminação de conhecimentos, gerando
conhecimentos a nível local e absorvendo e adotando conhecimentos globais.
Portanto, uma estratégia de desenvolvimento precisa delinear uma estratégia de
gerenciamento do conhecimento.105

As experiências dos últimos cinqüenta anos vêm demonstrando que o

desenvolvimento é possível, mas não inevitável. Enquanto que alguns países foram bem

sucedidos em experimentar um rápido crescimento econômico, que reduziu a diferença

entre estes e os países mais avançados, e eliminou a pobreza de milhões de seus cidadãos,

muitos outros países assistem ao crescimento dessa disparidade e ao aumento da pobreza, e

104 STIGLITZ, E. Joseph. Vice-Presidente Sênior e Economista Chefe do Banco Mundial. Palestra  proferida em 1998, no
UNCTAD, Genebra. Site: www.nead.org.br/index.php?acao=artigo&id=8
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o número de pessoas vivendo na faixa da pobreza – mesmo quando medida pelo padrão

mínimo de um dólar por dia – chega a 1,3 bilhão.106

Uma das principais ações de qualquer governo para promover o crescimento sócio-

econômico consiste em estimular e apoiar o Empreendedorismo, que deve estar nas

prioridades das políticas públicas. É fato que o desenvolvimento de uma região, em longo

prazo, depende profundamente da capacidade de organização social e política da região

para modelar o seu próprio futuro, o que se relaciona, em última instância, com a

disponibilidade de diferentes formas de capitais intangíveis.

Pensar o desenvolvimento humano107, social e sustentável significa pensar um novo

conceito de desenvolvimento que articula a dinamização do crescimento econômico com

outros fatores que são: o crescimento do capital humano; o crescimento do capital social; a

conquista da boa governança; e o uso sustentável do capital natural e da cultura.

 2.2.1. Capital Humano

Quando se fala em “capital humano”, usa-se uma metáfora econômica que se refere

aos níveis de educação e saúde da população. Sabe-se que nos tempos modernos os

economistas interferem nos policy makers e, usar este termo, torna alguns conceitos, por

eles, mais aceitáveis.

Capital humano de uma organização não é o conjunto de indivíduos que lá

trabalham, mas o pacote de competências que eles efetivamente dispõe. Isso significa que

temos de aprender a gerenciar competências – e não pessoas. Cada indivíduo deve ser

estimulado a se desenvolver como cidadão, integrante de uma família e participante da

comunidade. 108

O desenvolvimento exige o crescimento das habilidades, conhecimentos e

competências das populações, o que tem sido conceituado como “capital humano”. Quanto

maior o capital humano, melhores as condições de desenvolvimento.

105 STIGLITZ, E. Joseph. Vice-Presidente Sênior e Economista Chefe do Banco Mundial. Palestra proferida em 1998, no
UNCTAD, Genebra. Site: www.nead.org.br/index.php?acao=artigo&id=8
106 Idem
107 Desenvolvimento humano “é um processo abrangente de expansão do exercício do direito de escolhas individuais em
diversas áreas: econômica, política, social ou cultural. Algumas dessas escolhas são básicas para a vida humana. As
opções por uma vida longa e saudável, ou por adquirir conhecimento, ou por um padrão de vida decente, são fundamentais
para os seres humanos” (PNUD, 1998)
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Investir em capital humano significa investir, sobretudo em educação, mas também

em outros fatores relacionados à qualidade de vida, tais como as condições de saúde,

alimentação, habitação, saneamento, transporte, segurança, etc. Sem esses fatores, a

educação, por si só, não consegue atingir seus objetivos. Parece evidente que baixos índices

de capital humano acarretam em menores condições de competitividade.

Como descreve Kliksberg, “a promoção do capital humano aparece como um ponto

central de um modelo renovado de desenvolvimento (....). Tem efeitos positivos no nível

pessoal, familiar e das nações. É vital para a produtividade e a competitividade”. Além

disso, “atribuiu-se a ele um percentual considerável das taxas de crescimento

econômico”109.

De forma semelhante, Idalberto Chiavenato assegura que o capital humano é

constituído das pessoas que fazem parte de uma organização/comunidade. Capital humano

significa talentos que precisam ser mantidos e estimulados a se desenvolverem. Reforça

afirmando que o capital humano é o capital intelectual, invisível composto de ativos

intangíveis110. E finaliza, ressaltando que gradativamente,

o capital financeiro que predominou na Era Industrial - está cedendo lugar para
o capital intelectual, como a base das operações empresariais. Em um mundo
onde os tradicionais fatores de produção – natureza, capital e trabalho – já
esgotaram e exauriram a sua contribuição para os negócios, as empresas estão
investindo pesadamente no capital intelectual para aumentarem sua vantagem
competitiva. Criatividade e inovação através de idéias. E idéias provêm do
conhecimento. E o conhecimento está na cabeça das pessoas. 111

Neste contexto, Putnam complementa frisando que “não é riqueza nem a situação

social e sim a capacidade de auto-organização que torna um povo mais rico e mais livre e

seus governos mais eficazes”.112 Argumenta ainda Putnam, que diferenças na qualidade da

ação coletiva são efetivamente explicadas por comportamentos diferenciados na cultura

cívica entre comunidades.

108 Dulce Magalhães.Revista Amanhã Março 2001. Site: http://maisamais.vilabol.uol.com.br/texto20.htm
109 Obra já citada.
110 “Ativo intangível: terminologia empregada para designar o conhecimento, o capital intelectual, ou seja, aquilo que não
é material, que não se pode tocar. Difícil de ser mensurado, porém fácil de ser visualizado”. Artigo “A SUDENE e seus
Ativos Intangíveis” de Vânia Pereira Cavalcanti, publicado no Jornal do Comércio em 12/08/2003.
111 CHIAVENATO, Idalberto. “O Capital Intelectual”. Site: http://www.vims.com.br/artigo_o_capital_intelectual.htm em
22/08/2003
112 PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia – A experiência da Itália moderna. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000.



68

2.2.2. Capital Social

O Desenvolvimento requer o crescimento dos níveis de confiança, cooperação,

ajuda mútua e organização social, o que tem sido denominado como “capital social”.

Quanto maior a capacidade das pessoas de se associarem em torno de interesses comuns, ou

seja, quanto maiores os indicadores de organização social, melhores as condições de

desenvolvimento.113

Fator representativo do nível de participação e cidadania existente numa

comunidade e indicador sugerido pela literatura e pelo senso comum é a atuação do

Terceiro Setor – instituições que visam prover os bens públicos, ocupando os espaços em

abandono pelo Estado e não disputados pelo mercado. O Terceiro Setor que toma espaço

como uma imensa rede de atores sociais, organizados em associações de moradores, grupos

religiosos, organizações não-governamentais, etc. Esta estrutura formada por tais atores,

agrupados ou não em entidades, juntamente com seus recursos se refere como capital

social.114

O capital social ressalva Coleman115, não significa uma entidade única, mas uma

variedade de diferentes entidades que compreendem duas características em comum:

consistem em algum aspecto de uma estrutura social e facilitam algumas ações dos

indivíduos que estão dentro desta estrutura. Tem como base o raciocínio de que as soluções

privadas nem sempre funcionam e que através de seus interesses imediatos os agentes

sociais teriam, diante da cooperação, uma conduta de caráter oportunista. Para ilustrar este

raciocínio, Putnam cita David Hume:

Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para nós dois
que eu te ajude a colhê-lo hoje e que me ajudes amanhã. Não tenho amizade por
ti e sei que também não tens por mim. Portanto não farei nenhum esforço em teu
favor; e sei que se eu te ajudar, esperando alguma retribuição, certamente me
decepcionarei, pois não poderei contar com tua gratidão. Então, deixo de ajudar-
te; e tu me pagas na mesma moeda. As estações mudam; e nós dois perdemos
nossas colheitas por falta de confiança mútua.116

113 DE FRANCO, Augusto. Capital Social. Brasília: Instituto de Política/Millennium, 2001.
114 LUBAMBO, Cátia Wanderley. “Indicadores de Gestão Social”. Paper distribuído em sala de aula da disciplina Gestão
de Políticas Públicas, do MPANE. Recife, 2002. Mimeo.
115COLEMAN, James. Apud ABRAMOVAI, Ricardo. In: “O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento
rural”. Economia Aplicada.V.4. Nº 2, junho 200.
116 Obra já citada. p 173.
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E ainda ensina Putnam, quando afirma que “o capital social diz respeito a

características de organização social, como confiança, normas e sistemas que contribuam

para aumentar a eficiência da sociedade (...). O capital social facilita a cooperação

espontânea. (.....) Quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a

possibilidade de haver cooperação. E a própria cooperação gera confiança.”117

Nesta medida, Fukuyama coloca muito bem que “como o capital físico (terra,

edifícios, máquinas) e o capital humano (aptidões e conhecimentos que temos em nossas

cabeças), o capital social produz riqueza e, portanto, tem valor para uma economia

nacional. Ele também é pré-requisito para todas as formas de empreendimento em grupo

que têm lugar numa sociedade moderna”. 118

Investimento em capital social significa aplicar recursos na capacidade das pessoas

de se organizar e de se fazer representar perante o poder público. Essa questão está ligada

diretamente ao nível de fiscalização social que a população passa a exercer no governo.119

2.2.3. Boa Governança

O desenvolvimento também exige o crescimento da capacidade de boa governança.

“A boa governança esta relacionada com a capacidade gerencial da administração pública

com a capacidade da sociedade de construir canais de participação na gestão estatal, com os

níveis de representatividade, legitimidade e confiança dos governos, com sua capacidade de

prestar contas, com a transparência e a permeabilidade do Estado em relação ao controle

social (accountability).”120

Vale aqui conceituar a capacidade gerencial da administração pública, trata-se

essencialmente da capacidade de garantir o desempenho, a curto ou longo prazo, da

implementação de programas e/ou políticas públicas, estabelecendo ações descentralizantes

para assim minimizar a distância existente entre agentes/atores nas decisões, formulações e

resultados/impactos. Essas organizações que empreendem ações públicas devem procurar a

"orientação para o cidadão-participativo" pela compreensão das suas necessidades,

117 Idem
118 FUKUYAMA, Francis. A grande ruptura. Rocco, 2000.
119 De PAULA, Juarez. “Uma Agenda para o Brasil” in Uma Agenda de Desenvolvimento Humano e Sustentável para o
Brasil do Século XXI. PNUD: Instituto de Política, 2000
120 Idem
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preocupados em servirem sempre melhor, no sentido de fortalecer a eficácia da proposição

ou da implementação de políticas públicas. Eficácia esta que depende tanto do capital social

envolvido e da estrutura da comunidade beneficiária como também depende,

especialmente, da capacidade gerencial dos gestores públicos para "Inovação" - a

capacidade de gerar idéias, a capacidade de identificar e estimular as oportunidades que

garantam um exercício de cidadania adequado ao meio envolvente.121

O bom governo depende em sua grande parte das qualidades e compromissos dos

governantes, mas depende principalmente, pelo que podemos observar, da capacidade de

escolha, participação e controle da sociedade civil. O que está diretamente interligado com

os níveis de empoderamento122 de uma sociedade, o que por sua vez depende dos níveis de

capital humano e capital social.

Investir, então, na boa governança é buscar construir um governo catalisador,

participativo, competitivo, orientado por missões e resultados, empreendedor com elo no

social e direcionado para as necessidades da população, como descrito por David Osborn e

Ted Gaebler.123

2.2.4. Capital Natural

O novo modelo de desenvolvimento requer ainda o uso sustentável do capital

natural. O mito do “progresso material ilimitado” que marcou a era industrial resultou em

enormes catástrofes ambientais. Sabe-se que a manutenção do padrão atual de produção e

consumo é insustentável, porém tem-se que também se preocupar com as necessidades

humanas.

A saída pensa-se estar na valorização do capital natural e nas respostas do

conhecimento humano, na possibilidade de compreender os ciclos naturais e de saber “fazer

mais com menos”, adotando métodos de “desperdício zero”, reciclando, fazendo uso de

121 Texto produzido pela autora desta pesquisa em sala de aula na disciplina de Políticas Públicas ministrada pela Profª.
Drª. Cátia Lubambo, Recife: MPANE, 2002.
122 no sentido de dar poder a população para que possam tomar parte dos setores: governamental, empresarial e social,
num verdadeiro exercício de cidadania. DE FRANCO, Augusto. “Porque precisamos de desenvolvimento Local Integrado
e Sustentável”. Millennium, Brasília, 2000.
123 OSBORN, David & GAEBLER, Ted. Reinventando o Governo. MH Comunicação, 1994.
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matéria e energia com maior eficiência, com melhor aproveitamento, como nos ensinam

Paul Hawken, Amory Lovins e L. Hunter Lovins.124

Sobre esta matéria, a Fundação ZERI Brasil é a responsável no território nacional

pela garantia de integridade e disseminação do referencial teórico e metodológico do

Programa ZERI - Zero Emissions Research Initiatives (Iniciativas de Pesquisa em Emissões

Zero).125

Precisa-se pensar em como satisfazer nossas carências de hoje sem prejudicar a

possibilidade de satisfazê-las no futuro. Isso requer uma profunda mudança nos padrões de

produção e consumo, o que só será possível com elevados níveis de capital humano, capital

social e boa governança.

2.2.5. Cultura

Finalmente, o desenvolvimento demanda que os agentes públicos, cada vez mais

empenhados em processos de combate à pobreza, exclusão social e criação de alternativas

de ocupação e renda voltadas para o desenvolvimento local, não podem mais desvincular

este desenvolvimento da criação e ou fortalecimento das redes de relações locais. Resgatar

e valorizar o saber local, respeitar os hábitos e as formas de organização social, permitem

incrementar a capacidade organizativa das comunidades e, a partir desta organização, pode-

se pensar projetos e planos de desenvolvimento de forma sustentável126.

Falar em arte e cultura significa permitir que haja espaço para o exercício da

solidariedade. E só é solidário quem se conhece minimamente, quem tem algum tipo de

projeto comum. Não se desenvolve rede de relações solidária por decreto. Estas redes são

fruto de histórias em comum e formas de ver o mundo, são frutos da confiança que cresce

no cotidiano de pessoas que se encontram e têm projetos conjuntos para o futuro.

124 HAWKEN, Paul. LOVINS, Amory. LOVINS, Hunter L. Capitalismo Natural – criando a próxima revolução
industrial. Cultrix-Amana Key, 1999.
125 Neste processo, as Iniciativas de Pesquisa em Emissões Zero têm atraído apoio crescente por parte das comunidades
política, empresarial e acadêmica; além do envolvimento ativo dessas comunidades nos programas ZERI. Extraído pelo
Site: http://www.zeri.org.br/Pages/h2.html
126PAULICS Veronika. “Desenvolvimento local e redes de solidariedade”.Site: htttp://polis.org.br/publicacoes/
artigos/veronikamala.html
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A pergunta de pesquisa de Putnam127 era saber por que alguns governos regionais

italianos tinham bom desempenho e outros não, levando em consideração que todos haviam

sido criados ao mesmo tempo e com o mesmo aporte de recursos. Ao longo de seus estudos

foi percebendo que nas regiões mais democráticas havia um grande número de grupos de

canto coral, clubes e associações. Já nas comunidades mais ao sul da Itália, onde os

governos estavam com dificuldade de manter um desempenho democrático, a população

não tinha o hábito de se reunir espontaneamente.

Putnam conclui que nas comunidades onde houve uma rede de relações solidárias

horizontais, tanto a economia quanto a democracia puderam se consolidar. Onde houve

desenvolvimento econômico, mas as relações eram verticais, na ausência de um poder

centralizador, as relações se desmantelaram, uma vez que não eram relações de confiança e

solidariedade, mas sim, de clientelismo.

O fortalecimento das redes de relações locais, segundo Putnam, embora não seja

uma panacéia e nem se possa determinar o tempo necessário para que as mudanças

aconteçam, é um fator determinante para a superação das relações clientelistas e a

consolidação da democracia, decisivos para o desenvolvimento econômico de qualquer

lugar.

Também Bernardo Kliksberg128, ao abordar as possibilidades de enfrentamento do

déficit social da América Latina, ressalta que se o resultado das políticas que foram em

geral adotadas é muito pouco, talvez isto se deva ao fato de se haver desprezado a cultura

como um elemento importante para a mudança. Em geral a cultura e as relações

tradicionalmente existentes nas comunidades são mais avaliados como fatores que

emperram as transformações do que como possíveis fatores de alavancagem do

desenvolvimento local.

Kliksberg129 ressalta alguns pontos interessantes sobre o tema cultura e

desenvolvimento:

1. Quando se mobiliza o capital cultural da população pobre, pode-se chegar a respostas

muito criativas e sintonizadas com os problemas concretos;

127 obra já citada
128 KLIKSBERG, Bernardo. “Capital Social e Cultura: as chaves esquecidas do desenvolvimento”. Rio de Janeiro:
PREAL/FGV, 2002.
129 Idem
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2. A atividade cultural pode ajudar a promover a articulação social que leve a uma efetiva

participação da população na elaboração e gestão de políticas públicas;

3. O trabalho cultural pode ajudar a fortalecer a unidade familiar, que ajuda a superar as

condições adversas;

4. A ação cultural pode ajudar a melhorar a auto-estima da população;

5. A atividade cultural complementa e amplia a tarefa da escola pública;

6. A atividade cultural ajuda a prevenir o aumento da criminalidade, na medida em que

fortalece laços comunitários;

7. A mudança cultural, no sentido de se estabelecer uma cultura democrática, permite à

democracia funcionar efetivamente.

Desta maneira, a cultura surge como elemento-chave na luta contra a pobreza.

Como destaca a UNESCO130 “Para os pobres, os valores próprios são freqüentemente a

única coisa que podem afirmar”.

Kliksberg131 afirma que “a cultura é, ainda, um fator decisivo de coesão social. Nela

as pessoas podem reconhecer-se mutuamente, cultivar-se, crescer em conjunto e

desenvolver a auto-estima coletiva”.

Retomando assim, em estudos recentes, uma alternativa se coloca para que as

políticas públicas possam interferir positivamente, conclui Paulic132, é criar ou apoiar

atividades comunitárias de arte e cultura, que sejam espaços de formação, de troca, mas

também de fortalecimento de novos atores que sejam catalisadores de processos solidários,

levando a uma sociedade mais democrática.

2.3. Novos atores do desenvolvimento

A transferência de poderes e responsabilidades para as instâncias mais próximas ao

cidadão não se detém no município. Abaixo do plano municipal e acima dos portadores de

direitos e deveres, políticos e civis, situa-se o plano da chamada sociedade civil: conjunto

130 UNESCO. Nuestra diversidad creativa. Informe da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, 1997.
131 Obra já citada. p123.
132 Obra já citada.
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de grupos e associações que reúnem os indivíduos privados em torno de objetivos e

interesses comuns 133.

Vários organismos governamentais e não-governamentais nacionais e internacionais

denominados Terceiro Setor, onde já existe uma enorme mobilização voluntariada, estão

trabalhando de forma integrada para enfrentarem, juntos, o fenômeno de exclusão social.

Neste momento, toma-se consciência no Brasil da existência de um vasto setor
apenas parcialmente conhecido, que há anos vem adquirindo maturidade e
experiência, atuando na execução de projetos e programas de interesse social,
voltados para múltiplas realidades locais, mobilizando a participação popular,
articulando-se com empresas privadas, comunidades locais, organismos
internacionais e, em escala maior do que imaginado, com o próprio Estado.134

Afirmações como esta mostram que o ponto de vista de que a sociedade pode ser

organizada a partir de três setores está se consolidando. Falconer ainda ilustra esta

discussão conforme o Quadro 2.3.

Quadro 2.3. CARACTERÍSTICAS IDEAIS DOS TRÊS SETORES

Mercado Sociedade Civil Estado

Interesse primário Econômico Social Público

Sistema de poder Remunerativo Normativo Coercitivo

Objetivos incluem Criação de bens e
riquezas

Expressão de valores Ordem social

Competências
incluem

Produção de bens e
serviços

Mobilização
comunitária

Imposição de
padrões

Recursos incluem Capital financeiro Energia voluntária Leis, polícia

Deficiências
incluem

Visão de longo prazo Fragmentação Rigidez

Fonte: Steve Waddell 135 , citado por Falconer (1999, op. cit)

Não é apenas a adoção de um novo conceito, isso significa uma nova mentalidade,

que se apóia no reconhecimento da importância das iniciativas que surgem

133 PNUD. Agenda de Desenvolvimento Humano Sustentável para o Brasil do Século XXI, Projeto PNUD/BRA/98/017,
Relatório final. Brasília: Athalaia, 2000.
134 FALCONER, A.P. A Promessa do Terceiro Setor: um estudo sobre a construção do papel das organizações sem fins
lucrativos e do seu campo de gestão. Dissertação de Mestrado, FEA-USP, São Paulo: 1999.p21
135 Steve Waddell. “The advantages and challenges of an intersectoral development paradigm”. Mimeo, 1998.
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espontaneamente no seio da sociedade civil e de que o “modelo dualista” não é por si só

suficiente para oferecer respostas plenas aos dilemas sociais da atualidade - diferenciação

entre o que é público e privado, e também entre o que é público estatal e o que é público

não estatal (coletivo ou civil).

Já existe uma forte valorização da articulação entre diferentes instituições da

sociedade para construir melhores condições sociais, assumindo que:

Os grandes problemas atuais do país e mesmo a construção de uma sociedade
melhor só podem ser conquistados com o esforço de todos. E há uma
preocupação em que todos os gastos (públicos ou privados) realizados na área
social sejam mais efetivos. Tudo isso aparece incorporado em movimentos
amplos como o da cidadania empresarial, da responsabilidade social de
empresas, da reforma do Estado, da descentralização política e administrativa,
das parcerias, da participação da sociedade civil na formulação das políticas
públicas, da privatização e da publicização (incipiente que seja).136

O Terceiro Setor no Brasil está deixando de ser uma denominação desconhecida e

sendo encarado como um importante eixo do desenvolvimento do país, apesar de ser

definido e conceituado de formas diversas por autores diferentes.

Por outro lado, Falconer evidencia que existe reserva para a aceitação da

denominação terceiro setor” como um setor único, independente, visto que, reúne um

conjunto de interesses, formas organizacionais e modelos de atuação diversos.

Vários canais de participação dos cidadãos em questões publicas, estão sendo

criados como os conselhos municipais, fóruns de desenvolvimento, agências de

desenvolvimento com participação de empresas e associações, entre outras.

Tânia Fisher, em concordância com Salomon, reitera como “características de

organizações do terceiro setor: não integram o aparelho governamental, não distribuem

lucros a acionistas ou investidores e não têm tal finalidade, autogerenciam-se e possuem

alto grau de autonomia interna, e envolvem um nível significativo de participação

voluntária”137.

136 FALCONER, A.P. Obra já citada.
137 FISHER, Tânia. SCHOMMER, Paula. “Empresas privadas e ação social: práticas, dilemas e participação no
desenvolvimento local.”in Desenvolvimento Local: dinâmicas e estratégias.Rio de Janeiros: REDEDLIS, 2001
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Fernandes138, cuja caracterização do terceiro setor é apresentada sinteticamente no

Quadro 2.4. abaixo, reforça que sua função é atuar sobre problemas públicos, coexistindo

com o setor público estatal e com o setor privado empresarial.

Quadro 2.4. FUNÇÃO DO TERCEIRO SETOR

Setor Agentes Fins

Mercado Privados Privados

Estado Públicos Públicos

Terceiro Setor Privados Públicos

(corrupção) Públicos Privados

Fonte:Fernandes, RC in Paula e Silva, Antonio Luiz de “ Governança institucional : um estudo do papel e da operação
dos conselhos das organizações da sociedade civil no contexto brasileiro” São Paulo : FEA/USP, 2001. Dissertação -
Mestrado

Segundo Silvio Caccia Bava139, inúmeras pesquisas comprovaram que os municípios

com melhor qualidade de vida são os municípios em que as comunidades são mais

fortalecidas socialmente, ou seja, a sociedade civil mais organizada e mais ativa. Nesta

última, construíram entidades comunitárias, associações, clubes, sindicatos, uma infinidade

de formas associativas que participam ativamente das decisões sobre o município.

Caccia Bava140 ressalta ainda que:

é dever de um governo democrático abrir-se à participação da
cidadania, descentralizar as decisões e apoiar o fortalecimento da
sociedade civil. É dever do cidadão, enquanto indivíduo, ativar as
formas comunitárias e associativas que representam o interesse
coletivo. É preciso o empenho, a participação, a pressão da sociedade
civil organizada para criar as condições de mudança social.

Para a construção efetiva do Desenvolvimento Local de forma Sustentável,

Buarque, ressalta que são necessários um conjunto de ferramentas destinado a promover

este desenvolvimento com o engajamento dos atores sociais interessados, estimulando a

138FERNANDES, R.C. Privado porém público: o terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
139CACCIA BAVIA, Silvio. “A Participação cidadã como estratégia de governo”.
Site: http://polis.org.br/publicacoes/artigos/pcegscb.html
140 Idem
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aprendizagem141 social e a construção de estratégias. Não de qualquer estratégia

metodológica, mas daquela que possa contribuir para um projeto coletivo local e uma

“sociedade inteligente” (smart society).142

Urdaneta143, também faz reflexões sobre a sociedade pós-moderna, a que denomina

“sociedade inteligente”, caracterizando-a como uma sociedade que transforma problemas

em soluções, tendo como base o acervo de conhecimento de que já dispõe ou de que possa

dispor. Seria uma sociedade que não investiga apenas para conhecer (saber), mas,

principalmente, para resolver. Esta sociedade “aprenderia a aprender” atuando.

Segundo Sérgio Buarque, Estado não é um ator social, mas a instância jurídico-

política que representa o projeto dominante na sociedade (hegemonia) expressando e

sintetizando o jogo dos atores sociais. “Atores sociais são grupos e segmentos sociais

diferenciados na sociedade que constituem conjuntos relativamente homogêneos segundo

sua posição na vida econômica e sócio-cultural que, por sua prática coletiva constroem

identidades, interesses e visões do mundo convergentes”.144

Percebe-se, então, que através das ações de Programas forma-se uma rede de

relações.

Sendo assim, para Ashley 145, “as relações de troca passam a se tornar o foco de

reflexão, considerando-se que as trocas não se dão nunca exclusivamente em aspectos

econômicos, mas incluem relações de confiança, idéias e normas éticas”. Surge nesta ótica,

o conceito de stakeholders que segundo Kang146 seriam sujeitos de uma rede de

relacionamentos da organização e com a organização. Pode-se, então, por exemplo, ter

como stakeholders de um projeto seus colaboradores internos, os agentes, seus clientes,

seus beneficiários, seus fornecedores, os sócios ou acionistas, a comunidade, o governo e a

sociedade e o meio ambiente.

141 Aprendizado refere-se à aquisição e à construção de diferentes tipos de conhecimentos, competências e habilidades,
não se limitando a ter acesso às informações.
142 BUARQUE, Sérgio. Construindo o desenvolvimento local sustentável: Metodologia de planejamento. Garamond: Rio
de Janeiro, 2002.
143URDANETA, Iraset Paez. Gestión de la inteligência: aprendizaje tecnológico y modernización del trabajo
informacional. Caracas : Universidad Simon Bolivar, 1992. 253 p.
144 BUARQUE, Sérgio. Informações fornecidas em aula no MPANE, 2002.
145 KANG 1995 & ASHLEY 2000 “A Ética, A Responsabilidade e a Cidadania Empresarial: É Possível?”. in Moysés
Filho, José Edson. 2000; artigo extraído da Internet, no site www.faculdadesaoluis.br/pages/publica/pensan6.htm, em
28/11/2001
146 Idem
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Esta nova visão de organização como rede de relacionamentos com seus

stakeholders — pessoas físicas ou jurídicas — requer uma gestão dessa rede por parte da

própria organização.

Para justificar, a postura de responsabilidade social empresarial, por exemplo, é

imprescindível analisar a gestão e o comportamento desta rede de relacionamento, ou seja,

conhecer qual a imagem que a empresa, seus processos de produção, seus produtos e seus

serviços têm a partir de seus diversos stakeholders. 147

Ao longo do ciclo de vida do Programa, diversas pessoas e organizações são, de

alguma forma, envolvidas. Os chamados stakeholders do Programa, ou seja, todos aqueles

que direta ou indiretamente influenciam ou são influenciados por ele, podem ser

identificados por diferentes tipos conforme o nível de envolvimento. Um primeiro tipo são

os chamados campeões ou patrocinadores - investidores, diretores, alta gerência, clientes

internos e externos.

Um segundo tipo é geralmente classificado como participantes - gerente e equipe do

projeto, fornecedores, empreiteiros, especialistas.

Finalmente, um terceiro tipo classificado como externos - ambientalistas, líderes de

comunidade, mídia, familiares.

Portanto, as parcerias entre múltiplos atores constituem uma estratégia bem

sucedida de ampliação dos recursos e competências necessários para o enfrentamento da

questão social. Quando as organizações da sociedade civil são incluídas no desenho e na

execução de políticas públicas, o resultado tem efeito duradouro e as pessoas envolvidas se

tornam multiplicadoras dos benefícios que recebem.148 Desenvolvimento Local Integrado e

Sustentável é o resultado de um processo cooperativo dos atores sociais locais. Desta

forma, Couto Rosa149 destaca que se deve, em primeiro lugar, construir um ambiente social

cooperativo e garantir a participação da sociedade civil no processo de DLIS. Isto significa

construir um tecido social (e econômico) voltado para fortalecer a coletividade em torno de

um projeto de desenvolvimento comum.

147 Idem
148 BUARQUE, Sérgio. Informações fornecidas em aula no MPANE, 2002.
149 COUTO ROSA, Sueli L. “Desenvolvimento Local e Participação da Sociedade Civil: o ambiente cooperativo”.
Temas de Reflexão em DLIS. Tema 1. Brasília: BID, 2002



79

Para se obter um projeto comum de um território ou localidade é importante

trabalhar as diferentes dimensões150:

A – A identidade do território, que corresponde à identificação de valores

e recursos locais, percebidos endógena e exogenamente como características específicas de

um determinado território: paisagem, cultura, música, arquitetura, patrimônio histórico,

folclore, etc. Esta identidade foi construída historicamente e apresenta símbolos e interesses

da população local. Geralmente, grande parte destes valores simbólicos e produtos têm

repercussões na economia do território e pode contribuir para o seu desenvolvimento, se já

não o fez em outras épocas, agregando valor aos produtos ali produzidos. Em contrapartida,

a identidade territorial tende a fortalecer a auto-estima e o orgulho sobre o futuro da

localidade. Como coloca Couto Rosa151, a afirmação e a transmissão desta identidade

depende dos diferentes agentes culturais e econômicos que atuam no território. As

dificuldades diante de um quadro de estagnação econômica de um território fazem com que

muitos indivíduos desprezem e neguem a identidade já construída e que poderia ainda ser

recuperada. Muitas vezes, estes mesmos agentes perdem de vista a dimensão de futuro e

não conseguem perceber a necessidade e possibilidade de renovação da imagem desta

identidade e o seu papel na elaboração de um projeto comum para o território.

B - A dimensão da endogenia, compreendida como o conjunto de forças

que se originam no interior de um território ou localidade, e que podem reforçar o seu

processo de desenvolvimento. Nesta dimensão, dá-se ênfase não apenas a uma identidade

definida, mas também aos fatores vocacionais e potenciais locais que podem ser

estimulados no sentido de construção do projeto comum. Enfatiza ainda o aprendizado

coletivo dos atores sociais, nos quais se pode depositar confiança e dos quais se espera

reciprocidade. Os atores sociais locais são percebidos como promotores de soluções

coletivas e suas ações têm efeitos sobre os recursos comuns.

C - A dimensão da organicidade, que expressa necessidades, expectativas

e formas organizativas voltadas para articular a sociedade civil e o Estado na busca da

efetivação do projeto comum. Esta dimensão se apóia nas dimensões anteriores e demanda

dos atores sociais locais um compromisso com a flexibilidade de ações diante das

diversidades culturais locais e com a representatividade de todos os atores sociais locais.

150 Idem
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Seu grande resultado é a construção de uma institucionalidade local, capaz de levar à

frente o projeto comum, tendo como base os princípios da cooperação, do pluralismo

político e social, e da solidariedade.

Neste cenário, quem participa do processo cooperativo? “Todos os atores sociais

locais, entendidos como todas as estruturas, organismos e pessoas que, pela sua missão ou

pela sua ação, têm uma posição e um papel nas engrenagens das trocas locais. Assim, é

necessário considerar todos os atores do desenvolvimento, sem exceção nem

exclusividade.”152

É extremamente relevante a identificação dos atores sociais e os recursos locais

disponíveis com a necessidade por um lado, dos papeis a desempenhar, dos meios, dos

locais de intervenção, contribuição e cooperação de cada um deles e, do outro, as relações

queira formais ou informais, as lideranças e as redes de comunicação existentes ou as que

se devam ser constituídas.

Finalmente, não se pode esquecer que, para se conseguir a cooperação local, deve-se

abrir caminhos de comunicação com a sociedade civil. Desta forma, tem-se a possibilidade

de conhecer os objetivos, estimular a participação, reforçar a identidade local e fazer

evoluir as mentalidades, melhorar a auto-estima local e a imagem exterior.

2.3.1. Relações de Gênero no Meio Rural

Para se comunicar no dia-a-dia, primeiro estabelecem-se relações com as pessoas,

por meio de gestos, olhares, conversas ou tratamentos.

O significado de gênero e relações de gênero entende-se por saber como é que se

dão as relações e que espaços estão ocupando homens e mulheres no mundo em que se

vive.

Portanto, Lúcia Aragão153, refere-se à Gênero como uma palavra que vem sendo

muito utilizada para explicar diferenças e desigualdades nas relações entre homem e mulher

em nossa sociedade. Desde criança, aprende-se que os homens e as mulheres têm papéis

diferentes. Na zona rural, por exemplo, sabe-se que em geral o papel do homem é: decidir

151 Idem
152 Idem
153 ARAGÃO, Lúcia Maria Paixão. Relações sociais de gênero na família rural: desvendando os empecilhos da felicidade.
UECE: Fortaleza, 1997. Mimeo.
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sobre a produção agrícola; negociar os custeios para o plantio; comercializar a produção

familiar; garantir a manutenção e segurança da família, etc. O papel da mulher é: decidir

pelas coisas que acontecem dentro de casa; cuidar da limpeza e alimentação da família;

garantir água para consumo e lenha para cozinhar; aguar canteiros; cuidar de pequenos

animais; ensinar as tarefas escolares aos filhos (quando a mãe não sabe ler a filha mais

velha assume esta tarefa), etc.

Há muitos anos na sociedade, as diferenças de sexo contribuem para a criação de

normas de comportamentos e definições dos seus papéis. Assim, o modo de ser de cada um

e seu modo de se relacionar continuam sendo moldados pela história, ideologia, cultura,

religião, política e economia.154

Sabe-se que as tarefas ditas masculinas são mais valorizadas do que as tarefas ditas

femininas. Aos homens não são designadas tarefas domésticas, porém, eles têm mais poder,

prestígio e autoridade no seu papel em relação à mulher. Desta forma, pode-se dizer que os

papéis de gênero provocam relações desiguais entre os homens e mulheres.

As normas sociais são necessárias, porém, muitas vezes discriminatórias, como por

exemplo, a presidente de uma cooperativa, negociando um projeto de custeio agrícola, não

pode prosseguir devido ao seu não cadastramento como assentada, segundo a norma do

Banco. As normas de gênero são, assim, injustas com as mulheres e lhes possibilitam

poucas esperanças, em termos de perspectiva de vida além do lar.

Pode-se ver mais adiante neste estudo que, na Comunidade de Ilha do Ferro, zona

rural do município de Pão de Açúcar, não foi diferente. As mulheres passaram por algumas

dificuldades, já superadas ao longo do processo, e enfrentam outras comuns, no dia-a-dia.

Foi necessário ter-se à mão, um instrumento de indução ao desenvolvimento que

não utilizasse fatores dificultadores pré-estabelecidos, como forma de desnortear o foco das

ações. Este instrumento poderia ser nos moldes do DLIS.

154 CETRA. Relatório: seminário relações sociais de gênero. Fortaleza, 1995.
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2.4. O que é DLIS?

O Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – mais conhecido pela sigla
DLIS155 –

é uma nova estratégia de indução ao desenvolvimento, que prevê a adoção de
uma metodologia participativa, pela qual mobilizam-se recursos da sociedade
civil local, em parceria com o Estado (em geral com os três níveis de governo) e
com o mercado, para a realização de diagnósticos da situação de cada localidade,
a identificação de potencialidades, a escolha de vocações e a confecção de
planos integrados de desenvolvimento. Trata-se de uma tecnologia social
inovadora de investimento em capital humano e, fundamentalmente, em capital
social.156

Desde 1998, uma expressão vem sendo freqüentemente utilizada no Brasil –

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável- DLIS, tema que vem atraindo a atenção

de tantas pessoas e de numerosos atores institucionais na presente década.

Continuam existindo hoje várias denominações: desenvolvimento econômico local,

desenvolvimento local integrado, desenvolvimento sustentável local, Agenda 21 Local,

desenvolvimento comunitário, desenvolvimento solidário, desenvolvimento baseado em

ativos ou, genericamente, desenvolvimento local.

Hoje, cinco anos depois, a sigla DLIS designa uma tecnologia particular de indução

do desenvolvimento local que não se restringe apenas à aposta no fator econômico, ou seja,

conforme De Franco157, que não tem como alicerce o “mito” das forças produtivas ou da

variável econômica como fator determinante sobre as outras variáveis que comparecem na

equação do desenvolvimento, quer dizer, na confiança de que o crescimento econômico

local “puxa” todas as outras dimensões do desenvolvimento (social, cultural, ambiental e

físico-territorial, político-institucional e científico-tecnológica).

O DLIS tornou-se assim um programa nacional que tem como cerne quatro

fundamentos: gerar renda aliada à melhoria da qualidade de vida, multiplicar o número de

proprietários produtivos, elevar o nível de escolaridade da população e aumentar o número

de organizações da sociedade civil. Em outras palavras, aumentar a produção e

155 De acordo com informações obtidas na AED, a sigla “DLIS” é fruto de negociações entre vários atores,
governamentais e não-governamentais, em uma das três Rodadas de Interlocução Política (a oitava) do Conselho da
Comunidade Solidária dedicadas ao tema no início de 1998.
156 DE FRANCO, Augusto. Cartas DLIS. Coletânea 1-22. V. 1. Brasília: AED, 2002, p.09
157 Idem
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democratizar o acesso à riqueza, ao conhecimento (fomento ao empreendedorismo) e ao

empoderamento.158

Esta nova159 estratégia de indução ao desenvolvimento não constitui um programa

rígido e fechado, e sim flexível e aberto, que pode se modificar na medida em que as

inovações que desencadeia interferem no seu desenho inicial.

Os Programas de DLIS existentes têm algumas diferenciações, mas de maneira

geral, eles incentivam o surgimento de comunidades auto-sustentáveis que sejam capazes

de suprir suas necessidades imediatas e de descobrir ou praticar suas vocações locais, para

alcançar uma qualidade de vida melhor. Um pré-requisito para aqueles que pretendem

apoiar o desenvolvimento local é a confiança no futuro, porque as mudanças propostas pelo

modelo vêem seu resultado em médio e longo prazo.160

Tudo está baseado na idéia de que, além de proteção, é preciso promoção social por

meio de parcerias161 entre Estado, Mercado e Sociedade Civil. Portanto, refere-se a um

pacto voluntário entre os diferentes atores e que se firma em torno de interesses comuns e

convergentes, cujo resultado permite a geração e redistribuição de benefícios no enfoque

esperado de cada ator.

Antes, como já foi sublinhado, partia-se da idéia de que o crescimento econômico

gerava, automaticamente, desenvolvimento social. Agora, parte-se do princípio de que não

pode haver desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social e vice-versa. O

processo necessário para isso é o desenvolvimento local integrado e sustentável.

Antes, os governos queriam fazer tudo sozinhos. Pensavam que eram auto-
suficientes. Agora os governos vão compreendendo que são necessários, mas
não suficientes. A parceria é o segredo para alavancar novos recursos, aumentar
a eficiência, melhorar a transparência das ações e o controle social. O ônus e o
bônus tendem a ser compartilhados por todos. Antes os programas não tinham
continuidade. A sociedade não tinha meios para garantir a manutenção das boas
ações que, para serem eficazes, exigem continuidade no médio e no longo
prazos. Agora existe um fórum local que decide as ações a serem executadas e
pelo tempo que for necessário. O plano de desenvolvimento é da comunidade e
não do governo. As prioridades são definidas coletivamente. As decisões do

158 DE FRANCO, Augusto. Obra já citada.
159 Segundo Augusto de Franco, na apresentação de “Cartas DLIS”, “desenvolvimento econômico local é coisa antiga e o
DLIS é coisa nova, tal como o é, por exemplo, a metodologia da chamada Agenda 21 Local.”
160 DE PAULA, Juarez. “Um Novo Caminho”. Revista SEBRAE Nº 8. Brasília, 2003.
161 Parcerias devem ser entendidas como “uma interação entre dois ou mais agentes orientada para a consecução de um
objetivo comum, cujos benefícios são apropriados, em naturezas e graus variados, por todos os que participam da ação”
por Helena Sampaio e Lea Rodrigues. “Construção e Dinâmica da Parceria nos Programas do Conselho da Comunidade
Solidária”, 2000. (Mimeo)
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fórum tendem a ser respeitada pelos governos que se sucedem. Sai um governo,
entra outro, mas o fórum continua e o plano de desenvolvimento continua.162

O planejamento orientado para a promoção do desenvolvimento sustentável requer a

presença ativa e construtiva do Estado, desempenhando o papel de agente executor e

indutor das mudanças, capaz de atuar nos segmentos sem retorno econômico, mas

fundamentais para o desenvolvimento, exercendo função reguladora com autoridade,

redistribuidora de renda, e sinalizadora das decisões e comportamentos da sociedade

alinhada com seus valores.

Para organizar o planejamento com este enfoque, a alternativa utilizada

normalmente tem sido, segundo Sérgio Buarque163, a estruturação da análise, do tratamento

técnico e da tomada de decisões por dimensões, como cortes analíticos em que se diferencia

a realidade. De acordo com essa orientação, a realidade pode ser desagregada em

subsistemas ou dimensões que representam os elementos centrais do desenvolvimento

sustentável.

Assim, o propósito central de um planejamento com proposta de desenvolvimento

sustentável consiste em implementar iniciativas e ações que gerem, ao mesmo tempo, uma

maior equidade, um nível elevado de conservação ambiental e uma maior racionalidade

(eficiência) econômica.164

Por sua vez, a participação da sociedade civil nas decisões públicas se constitui

também numa estratégia arrojada de fortalecimento do Estado e de enriquecimento de

alternativas para superação das condições sociais impostas pela pobreza e por um meio

ambiente degradado.

A construção de uma nova ética surge como estratégia muito importante para o

desenvolvimento sustentável, dentro dos conceitos de cidadania deliberativa, de modo que

a sociedade civil possa contribuir significativamente com uma atuação mais efetiva nas

discussões sobre os objetivos e rumos do desenvolvimento local. Assim, a sociedade civil

deve ter trânsito livre nas discussões tanto consultivas quanto deliberativas com vistas a

apontar alternativas na perspectiva daqueles que convivem com condições indesejáveis do

162 Informações da Secretaria Executiva da Comunidade Solidária sobre o Programa Comunidade Ativa pelo site:
http://www.agdr.goias.gov.br/prog_comun_ativa2.htm, 2001.
163 BUARQUE, Sérgio. Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia de planejamento. Rio de Janeiro:
Garamond, 2002
164 Idem
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subdesenvolvimento, fornecendo subsídios para criação de propostas mais ricas e

abrangentes.

Para saber quais as ações que devem ser realizadas no município, o

desenvolvimento local requer a elaboração de um diagnóstico participativo, em que a

comunidade organizada em fóruns indica um plano de ação para resolver seus problemas.

Para o DLIS, esse planejamento é chamado de agenda local. Durante essa etapa do

processo, o objetivo é colocar, principalmente, a comunidade local como protagonista do

próprio desenvolvimento.

Neste contexto, a questão da democracia participativa, como ambiente propício para

a consolidação dos conceitos do desenvolvimento sustentável, é também condição

importante, pois somente com liberdade, autonomia e responsabilidade, é possível uma

sociedade caminhar no sentido de construir ações conscientes que transformam as

realidades locais, promovem reflexão e ampliam a capacidade de autogestão.

O empoderamento, por sua vez, pressupõe a educação e capacitação técnica e

política para o desenvolvimento, a constituição de novas bases de informação, com a

produção e socialização de indicadores locais de desenvolvimento, que incorporem índices

de qualidade de vida e de desenvolvimento humano.

Este trabalho de pesquisa tem o propósito de contribuir com a discussão sobre

desenvolvimento local integrado e sustentável, dando continuidade à série de reflexões

sobre o tema. Pode-se perceber a necessária divulgação de experiências de democracia

participativa, como a de fóruns locais, aliada a uma nova abordagem do papel da

administração pública, e que a implementação de projetos de desenvolvimento sustentável

pelo governo, em parceria com a sociedade civil, deixe de ser uma lacuna.

Em concordância com alguns especialistas sobre o tema, entre algumas alternativas

para esse intuito, estão a institucionalização de espaços de participação democrática para a

discussão e decisões coletivas sobre o desenvolvimento sustentável, ou sobre o resgate da

cidadania, da emancipação social e da união de forças - sociedade e Estado – para enfrentar

as dificuldades sociais e a opressão do mercado.

A proposta do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável - DLIS é que cada

comunidade formule e execute seu próprio projeto de desenvolvimento. “A idéia central no

conceito de desenvolvimento local integrado e sustentável é a de permanência e
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durabilidade dos benefícios, criando condições para a sociedade sustentar-se ao longo do

tempo, preservando a capacidade produtiva dos recursos naturais, assegurando viabilidade

econômica e melhora substantiva na qualidade de vida”165.

O nível local é compreendido como aquele mais próximo da realidade das pessoas;

o lugar de definição das necessidades e da realização de ações. O nível regional seria mais

o locus de negociações das estratégias do desenvolvimento local, da divisão dos programas

e dos serviços de esfera não local. E, segundo o atual secretário-executivo da Secretaria do

Comunidade Solidária, do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, José

Giacomo Baccarin166,o processo de desenvolvimento local e sustentável só pode acontecer

se houver integração das políticas públicas.

Dentre várias metodologias167 de DLIS, basicamente, a sua estratégia de indução

compreende os seguintes passos iniciais:168

1. Cada localidade faz um diagnóstico participativo para conhecer a sua

realidade, identificar os seus problemas e descobrir suas vocações e

potencialidades.

2. A partir desse diagnóstico, é feito, também de modo participativo, um

plano de desenvolvimento.

3. Desse plano é extraída uma agenda com ações prioritárias que deverão ser

executadas por vários parceiros: governo federal, governo estadual,

prefeitura, organizações da sociedade civil.

4. Tudo isso é organizado por um fórum democrático, formado por

lideranças locais.

5. Essas lideranças locais participam de um processo de capacitação para a

gestão local do seu processo de desenvolvimento.

Portanto, pode-se ressaltar que o Brasil precisa de cooperação para promover o

desenvolvimento nos níveis nacional, regional, estadual, microrregional, municipal e

165 BUARQUE, Sérgio. Metodologia do Planejamento Local e Municipal Sustentável. Recife: IICA, 1998;
166 Entrevista na Revista SEBRAE Nº 8, abril de 2003.
167 Maiores detalhes das diversas metodologias e dos diversos programas de apoio ao DLIS existentes podem ser obtidos
no site da Rede DLIS: www.rededlis.org.br.
168 DE FRANCO, Augusto. “O Projeto DLIS” in Cartas DLIS. Brasília: AED, 2002, p.29
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comunitário. E, para isso, faz-se necessário difundir os conceitos, métodos, ambiências,

valores e habilidades requeridos em processos de cooperação.

Nas condições específicas do Brasil, por conta de condicionamentos históricos, a

efetivação plena da cooperação requer a ruptura cultural com heranças coloniais e

escravocratas.

Os conhecimentos sobre cooperação gerados por experiências internacionais devem

ser distribuídos e devem-se destacar aquelas que estão sendo “gestadas” no país. Como

muito bem fizeram David Osborn e Ted Gaebler, autores do Livro “Reinventando o

Governo”. 169

2.4.1. A Cultura da Cooperação

Percorrendo a história da humanidade, é possível identificar incontáveis

iniciativas de movimentos solidários que adotaram a filosofia da cultura da cooperação.

A origem desses movimentos se dá, principalmente, a partir das necessidades de

sobrevivência de uma população, seja por carência de emprego e renda, seja por catástrofes

ou guerras.

Após a Segunda Guerra Mundial, através da cooperação houve a reconstrução de

inúmeros empreendimentos coletivos. Hoje, em todo o mundo há exemplos de países que

refizeram suas economias com a união das pessoas, a solidariedade, a confiança mútua e,

principalmente, a definição de objetivos comuns.

Cultura da cooperação170 é uma filosofia, uma forma de pensar e agir que pressupõe

crer nos valores e princípios do ser humano, de colaboração, em que a união promove uma

melhor qualidade de vida para todos.

Foi a partir dos conceitos adotados pela cultura da cooperação que o

cooperativismo se desenvolveu. Dados da Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

mostram que existem, atualmente, 800 milhões de cooperados em todo mundo, ou seja,

40% da população do planeta. No Brasil, o cooperativismo mantém seis milhões de

cooperados e gera cerca de 160 mil empregos, de acordo números da Organização das

Cooperativas Brasileiras (OCB).

169 Obra já citada.
170 Revista SEBRAE n° 7, disponível no Site: www.sebrae.com.br



88

De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE171 a distribuição de

cooperativas e associações pelas cinco regiões brasileiras, estão conforme se segue:

Foram identificadas 411 cooperativas, sendo 38% concentradas na região Sudeste,

25% no Norte, 24% no Nordeste, 6% no Centro-Oeste e 5% na região Sul. Juntas, essas

411 cooperativas têm 48.485 cooperados.

A cultura da cooperação é também um processo educacional que exige a

construção de novos valores de vida acreditando-se em uma sociedade mais justa, com

melhor divisão de trabalho e renda e com pessoas mais felizes.

Para promover o desenvolvimento e uma melhor distribuição de renda, a solução

deve discorrer sobre a contribuição que a união dos esforços de todos os envolvidos, sejam

eles indivíduos, organizações ou empresas, transforme o contexto sócio-econômico e

educacional das comunidades.

A idéia é que organizações comunitárias associativas (cooperativas, ONGs,

fundações, associações de artesãos, empresas que se unem para ter mais competitividade

etc.) incorporem o envolvimento de milhões de pessoas à geração de novas riquezas,

melhor distribuição de renda e erradicação da pobreza.

Para tanto, segundo De Paula172, estimular as habilidades e o talento das

comunidades é uma maneira de dar força às riquezas locais, visto que, as condições

favoráveis ao desenvolvimento local precisam de empreendedores que as aproveitem e que,

iniciem o processo, cujas raízes estão principalmente em valores culturais. Dessa forma é

importante que os valores do Empreendedorismo sejam difundidos entre os atores centrais

das comunidades locais.

2.5. Cultura do Empreendedorismo

É possível induzir pequenas mudanças na cultura política através do
desenvolvimento comunitário que tem como objetivo despertar o
empreendedorismo individual e coletivo, incentivar a cooperação, estimular
redes e aprofundar a democracia. (.....) famílias assistidas por programas que
fazem doações ao invés de estimular a sua conquista, tornam-se dependentes.173

171 Conferir no Site: http://www.sebrae.org.br/br/casossucesso/casossucesso.asp
172 Obra já citada
173 DE FRANCO, Augusto. “A estratégia do DLIS” in Cartas DLIS. Brasília: AED, 2002, p.245.
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Assim, é importante despertar nas pessoas a auto-estima e a autoconfiança. As

pessoas quanto mais carentes menos não acreditam em mudanças e que têm a capacidade

de serem protagonistas dessa transformação. Dessa forma, elas não conseguem assimilar o

que é o espírito do empreendedorismo. Neste caso, é extremamente relevante o papel dos

agentes de instituições governamentais ou não governamentais.

Domenico de Masi, em sua obra “A Emoção e a Regra”, mostra que a criatividade é

o maior capital dos países ricos, porém, não basta ser criativo: “é preciso espírito

empreendedor e paixão motivadora”. O Professor descobriu também, em sua pesquisa, que

a criatividade se manifesta muito mais como um fenômeno de grupo do que da genialidade

de indivíduos trabalhando isoladamente.174

No século XIX, Say175, conseguiu estabelecer uma diferença entre os lucros do

empreendedor e os lucros do capitalista. Para o empreendedor o fato de inovar, fazer algo

novo e diferente já tinha conotação de lucro. Grande admirador da revolução industrial

britânica, ele pode ser identificado como o pai do que hoje se acordou chamar de

empreendedorismo.

Deve-se, porém, creditar a Schumpeter176 a consolidação do conceito dessa matéria.

Ele associou o empreendedorismo à inovação, ao fato de criar coisas novas e diferentes.

Para Schumpeter, “a função do empreendedor é reformar ou revolucionar o modelo de

produção”.177 Porém, o seu “empreendedor” tem pouco a ver com os empreendedores que

se estuda hoje em dia. Este último tem o papel de atuar como empreendedor dentro de uma

organização, e denomina-se de “intra-empreendedor”.

De certo modo, o Empreendedorismo é uma noção que surgiu no meio empresarial,

mas, hoje, já se propaga, inclusive no âmbito governamental, no social e mais recentemente

no político, que se refere ao modo como as pessoas se organizam e como regulam os

conflitos decorrentes entre os choques de opiniões e interesses. Uma vez que o

Empreendedorismo tem a ver com inovação, a inovação política é sempre uma mudança no

174 DE MASI, Domenico. A Emoção e a Regra: os grupos criativos na Europa de 1850 a 1950. Tradução Elia Ferreira
Edel – 8.ed. – Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.pp.14 –15.
175 SAY, Jean Baptiste (1996) apud Louis Jacques Filion. In: “O Empreendedorismo como tema de Estudos Superiores”.
Brasília: CNI.IEL Nacional, 2000.
176 Joseph A. Schumpter, economista que descreveu o empreendedor como uma das mais importantes forças do
capitalismo.
177 SCHUMPTER, Joseph. Apud José Carlos Dornelas. In: “Esse dom também se ensina no colégio”. RUMOS. Nº 203,
dezembro de 2002.
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padrão de organização e no modo de regulação. Sem este tipo de Empreendedorismo não

pode haver desenvolvimento, pois, o desenvolvimento implica sempre em mudança nas

relações entre pessoas de uma organização ou de uma sociedade.178

Para o espírito empreendedor, potencial natural de qualquer ser humano, se

materializar e produzir seus efeitos são necessárias, segundo Dolabela179, algumas

condições imperativas. São elas: a democracia, a cooperação e a estrutura de poder em

forma de rede “não intensamente verticalizada”, ver Figura 2.4. Sem tais “aminoácidos”180,

que instituem o capital social, existe pouco espaço para aflorar o espírito empreendedor, um

dos componentes do capital humano.

Figura 2.4. OBJETIVO DO EMPREENDEDORISMO

Fonte: AED

Por outro lado, nas regiões menos favorecidas do Brasil, não basta dar curso/

capacitação para estimular o empreendedorismo. Há que se alterar o estilo das relações

sociais para que se desenvolva capital social e, simultaneamente, investir na formação do

178 DE FRANCO, Augusto. “Empreendedorismo Político”. In: Aminoácidos. Nº 1.AED: Brasília, 2001.
179 DOLABELA, Fernando. “Capital Social e Empreendedorismo”. In: Aminoácidos. N°4. AED: Brasília, 2002.
180 O termo “aminoácido ” é utilizado na AED, Agência de Educação para o Desenvolvimento (www.aed.org.br),para
designar cada um dos elementos que constituem a essência da sua proposta de educação nessa área.
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capital humano. Infelizmente, foram institucionalizadas as relações verticais, com decisões

de cima para baixo, partindo de quem se apossou do poder, poder este, que deveria estar em

cada pessoa. A isto se chama clientelismo, que, além de concentrar o poder, impede que

uma comunidade tenha a capacidade de dinamizar o seu potencial empreendedor e, assim,

desenvolver-se.

No entanto, em pesquisa realizada anualmente, englobando 21 países, o instituto

GEM - Global Entrepreneurship Monitor181 em parceria com a London Business School da

Inglaterra, o Babson College de Boston e o Kauffman Center for Entrepreneurial

Leadership dos EUA, foi constatado que o Brasil é o país que tem o maior número de

pessoas empreendedoras no mundo.

Para estabelecer esse clima empreendedor deve-se trabalhar o desenvolvimento

econômico na perspectiva do desenvolvimento local. Neste aspecto, Couto Rosa182 assegura

que o que pode diferenciar uma economia em expansão de uma economia em declínio não

é tanto a taxa de desemprego, mas sim o espírito de inovação, ou seja, o conjunto de

iniciativas de atores sociais voltados para uma proposta de mudanças na direção do

desenvolvimento duradouro de um território.

Uma estratégia de desenvolvimento local pode criar instrumentos de apoio e/ou

empregos e/ou investimentos e não efetivar o êxito diante aos desafios do mercado, porém,

pode transformar um ambiente de um pressuposto fracasso em um ambiente de confiança,

de novas iniciativas e de luta para um futuro melhor. Sendo assim, as políticas de

desenvolvimento local não devem centrar-se apenas em geração de emprego, mas sim na

criação de um ambiente favorável à difusão dos valores empreendedores e favorecedores da

melhoria da qualidade de vida.

Da mesma forma Sérgio Moreira183 diz que o Empreendedorismo que deve ser

estimulado implica numa atitude de ousadia do indivíduo em relação à sociedade, e explica:

“essa postura favorece os processos de criatividade e realização, resultando em ganhos

econômicos e sociais (.....) trata-se do conceito aplicado de acordo com uma visão

contemporânea de desenvolvimento, entendido, sobretudo,pela promoção da qualidade de

vida das pessoas.”

181 GLOBAL ENTERPRENEURSHIP MONITOR. Executive Report, 1999
182 COUTO ROSA, Sueli. “Desenvolvimento Local versus Desenvolvimento Econômico – O Empreendedorismo.” Temas
de reflexão em DLIS. In: Portfólio MPANE: Recife,2002.
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Para Drucker184, “nem todo novo pequeno negócio é empreendedor ou representa o

empreendedorismo”. O que diferencia uma gestão empreendedora das formas comuns da

gestão administrativa, é a definição de empreendedorismo orientada pela oportunidade sem

considerar os recursos normalmente controlados.

Uma das espécies do gênero dos empreendedores, o empreendedor social, segundo

Gregory Dees185, “é o empreendedor com missão social. Os empreendedores sociais têm o

papel de agentes de mudanças no setor social”. Nesta visão a noção de empreendedorismo

social não possui nenhum viés economicista, pelo contrário, como o próprio termo aponta

seu viés é social, ou seja, fincado nas questões da sociedade e das relações sociais. E é

justamente neste campo que os empreendedores sociais atuam com seus grupos, iniciativas,

projetos e organizações.

Dees ainda aponta cinco características básicas, comuns aos empreendedores

sociais:

1) Adotam uma missão de gerar e manter valor social (não apenas valor privado);

2) Reconhecem e buscam implacavelmente novas oportunidades para servir a tal

missão;

3) Engajam-se num processo de inovação, adaptação e aprendizado contínuo;

4) Agem arrojadamente sem se limitarem pelos recursos disponíveis; e

5) Exibem um elevado senso de transparência para com seus parceiros e público e

pelos resultados gerados.

Ao ler tais características pode-se perceber melhor as diferenças entre o “ser

protagonista” e o “ser empreendedor social”, e através do Quadro 2.6. pode-se até

estabelecer alguns pontos que evidenciam tais diferenças:

Quadro 2.6. PROTAGONISTA SOCIAL X EMPREENDEDOR SOCIAL

183 Entrevista com Dr. Sérgio Moreira, realizada pela autora em agosto de 2003.
184 Extraído de parte do artigo “O Significado de Empreendedorismo Social”. Academia de Desenvolvimento Social –
http://www.academiasocial.org.br, 23/06/2003.
185 DEES, Gregory. “O Significado de Empreendedorismo Social”. Universidade de Stanford, 1998.
www.academiasocial.org.br/empreendorismo.
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PROTAGONISTA SOCIAL EMPREENDEDOR SOCIAL
Nível elevado de consciência frente ao mundo e a
realidade ao seu redor

Os empreendedores sociais, além de protagonizarem
importantes papéis na sociedade, também buscam
provocar verdadeiras mudanças sociais a partir das
suas inquietações enquanto seres humanos.

Não possui necessariamente uma missão social
central e explícita na sua vida, ou na do seu grupo,
que reja os caminhos a serem percorridos,

Possui uma missão social central e explícita na sua
vida, ou na do seu grupo, que reja os caminhos a
serem percorridos.

Ativa participação na sociedade, através dos meios já
existentes e nas mais variadas instâncias sociais (a
família, a escola, o bairro, a cidade, o país, o grupo
afim etc.)

Além de participar dos meios já existentes de
participação, também busca, se for o caso, criar novos
meios e maneiras de participar e ajudar outras pessoas
a também participarem ativamente da sociedade,
sempre de maneira a naturalmente servir sua missão
de transformação social.

Não necessariamente dedica a absoluta maior parte do
seu tempo e da sua energia, inclusive de trabalho, na
sua atuação de participação, conscientização e
mobilização social. Muitas vezes divide esta atuação
com uma atividade profissional paralela, que lhe gere
meios financeiros e materiais de sustento econômico.

Geralmente busca não dividir seu tempo e sua energia
em atividades paralelas. Mesmo que elas ainda assim
possam existir em determinados momentos, sua gana
é poder sustentar suas necessidades materiais básicas
através da sua dedicação às atividades que o levem a
sua missão, juntamente com seu grupo, sem
pretensões de acumulação material progressiva.

Não necessariamente os protagonistas sociais são
naturalmente empreendedores sociais.

Todos os empreendedores sociais são naturalmente
protagonistas sociais.

Fonte: DEES, Gregory. “O Significado de Empreendedorismo Social”. Universidade de Stanford, 1998.
Montagem da pesquisadora.

.

Em suma, o Empreendedor Social é aquele que identifica problemas para

determinados setores ou grupos sociais e promove ações amplas para tentar resolvê-los –

ações que se traduzem, portanto, em benefícios para toda a comunidade. Até o setor

econômico, neste caso, pode colher bons frutos dessas iniciativas. Esse tipo de ação para

solucionar problemas da sociedade vem chamando a atenção da comunidade acadêmica

brasileira. “Entendemos o empreendedorismo social como uma iniciativa envolvendo

governo, empresas e organizações da sociedade civil”.186

O verdadeiro desenvolvimento engloba elementos fundamentais e catalisadores

como assegura Sérgio Moreira: “a Educação e o fomento à cultura empreendedora são

elementos potencializadores da transformação de que a sociedade brasileira necessita. A

educação, como processo que assegura a transferência de toda a cultura de um povo e que

186 Depoimento da Professora Cristina Fedato, envolvida na implantação do MBA em Gestão e Empreendedorismo Social
do Brasil da USP.
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liberta pelo saber quando somada ao estímulo para um pensar e agir empreendedor, pode

acelerar, em muito, a construção de uma nação mais justa, que assegure vida digna a seus

cidadãos”187.

Nesta ótica conclui-se, conforme De Franco188, que é preciso aumentar os graus de

acesso das pessoas não somente à renda, mas também à riqueza, ao conhecimento e ao

poder, ou seja, à capacidade e à possibilidade de influir nas decisões públicas.

Por outro lado, argumenta Fernando Dolabela que experiências empíricas mostram

algumas comunidades que antes se sentiam abandonadas à própria sorte, hoje conseguem

transformar esse abandono em energia, ou seja, em combustível para a retomada da auto-

estima, e se colocam como protagonistas do próprio desenvolvimento o que exige que os

atores centrais sejam necessariamente recrutados do elenco local. “No processo de

desenvolvimento do indivíduo empreendedor, em que o auto conhecimento é instrumento

fundamental para a criação e implementação de uma visão, é fundamental que busquemos

entender nossas origens e a estrutura de valores dentro da qual nos desenvolvemos como

sociedade, pois é a partir do conhecimento da realidade que criamos as condições para

mudá-las”189.

Em um país que procura reduzir as enormes discrepâncias sociais, o

empreendedorismo e iniciativas como o objeto deste estudo, mostram que, através da

criatividade e do engajamento de todos os agentes da sociedade, os resultados aparecem, e

que além do governo, da sociedade civil organizada, a iniciativa privada deve ter papel

destacado na busca da redução da exclusão social190.

Entretanto, “é necessário superar a tentação do assistencialismo fácil, buscando criar

estruturas e projetos de longo prazo, envolver empregados, voluntários, parceiros, clientes,

e todas as organizações que possam e queiram se engajar, pois somente assim uma

organização poderá se tornar realmente cidadã, gerando benefícios reais para a

comunidade.”191

187 MOREIRA, Sérgio. “Referencias Para Uma Nova Práxis Educacional”. Brasília: Edição SEBRAE, setembro, 2001.
188Obra já citada.
189 DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999.
190 Responsabilidade Social – participação das empresas privadas em questões de interesse público, ou seja, entendem que
a empresa tem responsabilidade com seu entorno, com sua cadeia produtiva, com a comunidade que está inserida e com o
ambiente como um todo já que depende deles para sobreviver. Paula Chies Schommer In: FISHER, Tânia. Gestão do
Desenvolvimento e poderes locais: marcos teóricos e avaliações. Salvador: Casa da Qualidade, 2002.
191 FILLARDI, Fernando. Empreendedorismo Sustentável: A Experiência do Programa Iniciativa Jovem. IV
SEMEAD/USP: São Paulo, 2003.
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A vertente social do empreendedorismo mostra que esse fenômeno não está restrito

à criação de novas empresas no mercado. A capacidade de inovar, de buscar soluções

criativas também podem ser aplicadas às pessoas de uma comunidade, ou organização.

A nova fase que começa a se formar nas sociedades contemporâneas aqui do país,

chamada de “Brasil incluído” é, definido por Marco Aurélio Nogueira192 como:

 um cansaço político que se combina com um ativismo cívico crescente e bem
específico, concentrado no local naquilo que está próximo e ao alcance da mão,
no repúdio à impunidade e à ineficiência, no encontro de soluções positivas
construídas sem muita reverência a procedimentos burocráticos e impulsionadas
por jatos de criatividade e iniciativa, aquilo que muitos chamam de
‘empreendedorismo’.

As teorias modernas que orientam programas mais avançados de formação de

empreendedores no mundo contemporâneo defendem que é fundamental preparar as

pessoas para aprenderem a agir e a pensar com criatividade, com liderança e visão de

futuro, para inovar e ocupar o seu espaço no mercado, transformando esse ato também em

prazer e emoção.193

Pode-se dizer que um ambiente favorável ao desenvolvimento depende da

existência de uma cultura de cooperatividade sistêmica, de uma cultura de networking, de

uma cultura democratizante e de uma cultura empreendedora, resumindo, de uma cultura de

desenvolvimento, e não somente uma cultura de crescimento (econômico).194

O empreendedorismo está fundamentado na promoção do desenvolvimento local -

integrado e sustentável -, vinculado à capacidade de uma comunidade ser autora dos

processos de mudanças essenciais ao seu crescimento. Mas, para que esse recurso encontre

algum sucesso, ele precisa contar com fontes de apoio, afinal se está falando da projeção de

uma iniciativa com base em conhecimentos.195

Quando o empreendedorismo é então despertado, pode-se configurar o processo de

capacitação, afirma Íris Ferreira196. O ensino é agente que pode levar à mudança cultural

efetiva, mas é um processo de médio e longo prazos. Mas não se pode esquecer da

participação da sociedade nesse processo de formação de uma cultura empreendedora, a

192 NOGUEIRA, Marco Aurélio. “Em defesa da Política. São Paulo: SENAC, 2001”. p. 123
193 Instituto Euvaldo Lodi. Empreendedorismo: ciência, técnica e arte. Brasília: CNI. IEL Nacional, 2000.
194 Idem
195ÍRIS FERREIRA, Paulo. “Um Brasil Empreendedor Construído sobre bases Tecnológicas”.
Site: http://200.252.248.103/sites/revistasebrae/01/artigo6.htm
196 Idem
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começar pela importância da transposição da resistência à prática empreendedora e

inovadora. Então, essas duas forças unidas podem alcançar uma nova realidade econômica

em que empresas de conhecimento se transformem em uma das principais forças do

desenvolvimento regional.

Vale aqui ressaltar que:

no Brasil, instituições de apoio a projetos ligados ao empreendedorismo como o
Sebrae e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL incentivam ações de âmbito nacional
voltadas para a difusão da cultura empreendedora nas IES, estimulando a criação
de mecanismos de suporte para a inserção de disciplinas dessa área nos
currículos regulares das universidades. Nesse processo, professores
universitários são capacitados para ministrarem a disciplina de
empreendedorismo em cursos de graduação, aumentando a oferta, em larga
escala, de curso de formação de empreendedores. Atualmente, temos, no País,
14 estados onde as universidades, tanto públicas quanto privadas, apresentam
disciplinas de Empreendedorismo. São, ao todo, 126 instituições de ensino
superior, das quais 57% privadas e 43% públicas, com 76 cursos superiores que
incorporam a disciplina em suas grades curriculares. Esse quadro nos autoriza a 
considerar que o Brasil apresenta uma importante estrutura de rede interativa de
ensino de Empreendedorismo.197

Deste modo é importante que as localidades estejam preparadas para realizar uma

gestão empreendedora comunitária de todo esse processo. Se as comunidades não forem

capacitadas para fazer projetos, realizar campanhas, captar e alavancar recursos, endógenos

e exógenos, não conseguirão tirar do papel as prioridades contidas em suas agendas.

O processo educacional e o mercado de trabalho passam hoje por processos de

grandes mudanças. Neste contexto, não há mais o mito do emprego eterno, do salário

garantido, da formação como processo estanque para garantir o emprego. Na verdade, já

não se pode mais falar em emprego, mas sim em empregabilidade. A busca da

empregabilidade exige mudança de postura, reformulação de valores e desenvolvimento de

competências diferentes daquelas que a escola está acostumada a trabalhar198.

Portanto, hoje é estratégico para a produção de riqueza e capital intelectual de um

país, o desenvolver de uma cultura empreendedora que permeie a sociedade nos seus

diversos níveis, enraizando valores nos seus indivíduos.

Dolabela199 argumenta que o instrumento que deve ser utilizado para realizar esta

cultura é o ensino de empreendedorismo, em todos os níveis. Este ensino deve ser de fácil

197 Idem
198 Idem
199 DOLABELA, Fernando. “ Empreendedorismo : a grande revolução silenciosa”. Site: www.dolabela.com.br
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disseminação, barato, não centralizado e usar recursos humanos já disponíveis nas

estruturas formais do ensino brasileiro. Para isto, ele desenvolveu e mantém em constante

aprimoramento, ferramentas para serem utilizadas tanto no processo didático como pelo

futuro empreendedor, em linguagem acessível a pessoas de qualquer formação.

O Empreendedorismo Social visa desenvolver uma cultura empreendedora,

fundamentada na responsabilidade social, na formação integral da pessoal humana e na

cidadania ativa.200

Pode-se então concluir que o tema central do empreendedorismo

é o desenvolvimento humano, social e econômico de forma sustentável. No
Brasil, o empreendedorismo deve ter como prioridade o combate à miséria,
devendo ser um instrumento de geração e distribuição de renda, conhecimento e
poder.Mais do que uma preocupação com o indivíduo, o empreendedorismo
deve ser relacionado com a capacidade de uma comunidade ser autora dos
processos de mudanças necessários ao seu crescimento e ao acesso de toda a
população à riqueza gerada. No Brasil, um dos campeões mundiais de
concentração de renda, o crescimento econômico ao longo do tempo não tem
significado melhoria de vida para grande parte da população. A concentração da
renda e a consequente injustiça social, tem resistido a políticas de qualquer
matiz, a governos de qualquer cor. Qual a diferença entre a nossa agenda e a de
outros países em termos do empreendedorismo? A urgência. Não há o que
esperar para afastar milhões de pessoas da miséria. O empreendedorismo é um
fenômeno cultural, por isto as nossas soluções têm que ter a nossa cara, o nosso
jeito, a forma brasileira de ver o mundo, o nosso sistema de valores. Somente há
duas décadas sabe-se que é possível aprender-se a ser empreendedor, não
importa a idade, formação, ou origem. É recente também a percepção de que o
empreendedor é o elemento que dispara o processo de desenvolvimento.201

Os empreendedores sociais são os agentes verdadeiros e legítimos de

desenvolvimento local, que precisam ser identificados em cada localidade e valorizadas nas

suas idéias e iniciativas. Estes agentes de desenvolvimento, segundo Augusto de Franco,

“São pessoas diferentes do militante político tradicional, são agentes do Brasil que dá certo,

são muito mais proativos do que reativos. Estão preocupados em fazer e inventar coisas e

comovidos pelo poder transformador da inovação. Estão conscientes de que só é possível

avançar humana, social e economicamente se desenvolverem suas potencialidades”.202

200 Idem
201 DOLABELLA, Fernando. “A Visão”. Site: www.dolabela.com.br/visão/visão.htm
202 DE FRANCO, Augusto. Apud “Desenvolvimento Local e Empreendedorismo” in Comunidade Solidária 2002: O
Desenvolvimento de um Brasil Cidadão. Relatório do Conselho da Comunidade Solidária. CDN: Brasília, 2002.p44.
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Por outro lado, para abrir ou expandir qualquer negócio é preciso investir. Sabe-se

que para qualquer empreendimento dar certo, é preciso investimento, seja ele um

microcrédito ou a compra de um equipamento industrial.

2.5.1. O Caminho do Crédito

Nas últimas décadas, a realidade brasileira vem registrando uma tendência de

redução dos postos de trabalho e uma crescente informalidade da mão-de-obra. Esse quadro

não é recente, mas vem crescendo bastante. Como resposta, já nos anos 80, inicia-se no

Brasil um movimento para reverter esse quadro. Trata-se de ONGs e alguns poucos bancos

comerciais que pretendem conceder à população microempreendedora de baixa renda

acesso ao crédito para desenvolverem atividades produtivas ou não. Aí está o início da

instauração do microcrédito no país, um movimento que vem mobilizando diversas

organizações e instituições de todo o mundo para reverter o processo de pobreza e inserir

essa população no mercado produtivo e consumidor.203

O microcrédito é a forma de concessão de crédito à população pobre ou muito

pobre, de forma sistematizada, e que inclui alguns procedimentos que não são adotados

pelo sistema de crédito tradicional. Esta iniciativa prevê, antes de tudo, a utilização mínima

indispensável de burocracia e a flexibilidade quanto à garantia de pagamento do crédito

concedido.

O Microcrédito pode ser adotado por Organizações Não-Governamentais (ONGs),

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCMs), Organizações de Sociedade Civil

de Interesse Público (OSCIPs) e bancos comerciais que criem setores específicos. 204

O Microcrédito é uma resposta e um desafio para enfrentar a realidade nacional e

uma medida prática e eficaz para a melhoria das condições sociais sem assistencialismo ou

dependência exclusiva de subsídios públicos.205

Segundo afirma Paulo Haddad206, o processo de desenvolvimento dos Estados do

NORDESTE deve estar alicerçado, por ser uma economia regional formada basicamente

por micro e pequenos empresários, na “concepção e a organização de sistemas produtivos

203 Entrevista ao Secretário Geral do SEBRAE Nacional, Edjair de Siqueira Alves, em agosto de 2003.
204 Informações extraídas pelo Site:
205 Matéria na Revista SEBRAE nº 10 disponível no Site: www.sebrae.com.br
206 HADDAD, Paulo. “Avaliação do Simples Estadual no Nordeste”. Revista SEBRAE nº10, set/out 2003.
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locais, como mecanismo e instrumento de política de desenvolvimento local, que permitem

coordenar e integrar objetivos múltiplos de transformação produtiva, de equidade social, de

crescimento econômico, de sustentabilidade ambiental, de formação de parcerias público-

privado”.

Na avaliação de Paul Singer207, para viabilizar as microempresas, tornando-as

competitivas, é necessário, além de um regime fiscal próprio, que elas recebam um "crédito

solidário" por meio de cooperativas de crédito e outras instituições de microcrédito. O

professor destaca ainda que, no contexto das reformas, a trabalhista poderá regular a

atividade de cooperativas e associações de microempresas, o que vai permitir que muitas

passem da informalidade a disputar mercados em condições de mais igualdade.

Com a união das micro e pequenas empresas, em suas mais variadas modalidades,

esses estabelecimentos ganham escala e visibilidade. As micro e pequenas empresas são

muito fragilizadas pela falta de escala de produção, o que ocasiona custos muito maiores do

que empreendimentos de maior porte. Para superar isso, devem se associar em cooperativas

de compra e venda, de crédito, ou em sociedades com esses objetivos.

No entanto, Fernando Castilho208 , critica que este assunto do microcrédito é muito

bom na teoria. Na prática, no Brasil, se empresta mais dinheiro no crédito direto ao

consumidor do que as microempresas, devido ao maior interesse do sistema bancário no

cliente pessoa física. Indaga, inclusive, se alguém se lembra de algum banco telefonar para

alguma empresa oferecendo dinheiro para capital de giro ou para financiar a compra de

uma máquina nova.

A barreira do cadastro trava a conversa na mesa do gerente, nem é encaminhado

para o comitê de crédito. Só funciona quando uma ONG se responsabiliza por bancar o

risco. Esta é, talvez, uma das razões da preferência por ficar na informalidade.

Para melhorar o acesso das Micro e Pequenas empresas ao crédito, conforme o

Grupo de Crédito do SEBRAE209, seria o crédito solidário e cooperativismo, como

instrumento baseado no princípio do colateral social. Na cooperativa eles se

responsabilizam como avalistas mútuos.

207 SINGER, Paul. Apud. HADDAD, Paulo. “Avaliação do Simples Estadual no Nordeste”. Revista SEBRAE nº10,
set/out 2003.
208 CASTILHO, Fernando. “O Calvário do Microcrédito”.Jornal do Comércio em 07/10/2003.
209 Relatório do grupo de Crédito do SEBRAE: “Como melhorar o Acesso das Micro e Pequenas Empresas ao Crédito e
Expandir o Microcrédito”. Brasília, Junho, 2002.
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Deve-se registrar que a formação de grupos para a obtenção do crédito solidário

contribui para a criação de cooperativas. Podendo assim, servir de embrião para a expansão

do associativismo entre os novos empreendedores.
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA EXITOSA

Este capítulo se propõe à verificação das circunstâncias que se pode associar o êxito

do Projeto de Capacitação e Geração de Renda: Frentes Culturais, na comunidade Ilha do

Ferro, Pão de Açúcar/AL, ao fato de ter utilizado e incentivado o potencial empreendedor

do artesão local, e se de fato redundou na melhora de qualidade de vida e de

desenvolvimento humano dos beneficiários do referido Projeto, promovendo ainda o

desenvolvimento econômico da comunidade, mesmo em época de estiagem.

3.1. Metodologia da Pesquisa

Na metodologia a estratégia adotada foi o Estudo de Caso. Segundo Robert Yin210,

esta é a estratégia mais utilizada nas pesquisas de campo das ciências sociais e é a mais

indicada para pesquisas que se orientam por perguntas do tipo “como?” ou “por quê?”, para

situações onde o pesquisador tem pouco controle sobre o comportamento dos eventos e

para pesquisas focalizadas em eventos contemporâneos.

Existe uma crítica que se faz usualmente aos estudos de caso. Esta se refere à sua

especificidade, ou seja, ao trabalhar um caso, o pesquisador está investigando uma

realidade específica, o que traz dificuldades quanto a sua generalização para outras

realidades. Entretanto, Eckstein211, sugere que “um caso pode contribuir para a teoria de

diversas formas, como descrever aspectos particulares da realidade, descrever a teoria com

base em uma situação real, explorar ou gerar novas teorias, ou testar a teoria”.

A técnica de coletas de dados utilizada, segundo a classificação de Gil 212,

corresponde ao tipo “observação sistemática”.

Nesta técnica, o observador, no caso a autora desta pesquisa, tem um conhecimento

prévio a respeito dos fatos ou fenômenos que, dentro da comunidade, são relevantes para

seus objetivos definidos; trata-se de um quase-experimento, uma vez que o trabalho da

pesquisadora consiste basicamente em testar suposiçãos a respeito da comunidade.

210 YIN, Robert K. Case study research: design and methods. Beverly Hills: Sage, 1984.
211 ECKSTEIN Apud ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para
estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
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Inicialmente, a pesquisadora planejou a coleta de dados, e estabeleceu categorias de

análise em relação às práticas que se pretendeu observar213. A relação entre o observador e

os membros do grupo a ser observado precisa ser cuidadosamente planejada, pois não é

possível ao pesquisador “esconder-se” entre os pesquisados.

3.2. Fontes e métodos da pesquisa de dados

Segundo Parasuraman (1991), um questionário é tão somente um conjunto de
questões, feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do
projeto. Embora o mesmo autor afirme que nem todos os projetos de pesquisa
utilizam essa forma de instrumento de coleta de dados, o questionário é muito
importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais.
Parasuraman afirma também que construir questionários não é uma tarefa fácil e
que aplicar tempo e esforço adequados para a construção do questionário é uma
necessidade, um fator de diferenciação favorável. Não existe uma metodologia
padrão para o projeto de questionários, porém existem recomendações de
diversos autores com relação a essa importante tarefa no processo de pesquisa
científica.214

A comunidade Ilha do Ferro foi escolhida como objeto de estudo, devido aos

depoimentos e constatações do êxito em relatórios de avaliação do referido Programa, bem

como a publicidade dada em diversas reportagens, através de jornais, vídeos, revistas, etc.

Pão de Açúcar em Alagoas e Monteiro na Paraíba foram apontados como exemplo

de êxito no Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca de 1998 porque, em relação

aos outros municípios beneficiados, mostraram que “ações emergenciais podem dar

certo”215.

Esta pesquisa se propôs analisar informações coletadas na comunidade Ilha do

Ferro, Pão de Açúcar/AL, em setembro de 2003. Coletaram-se dados sobre as capacidades

adquiridas pelos artesãos para a organização do processo de produção e geração de renda e,

os resgate de valores de cidadania e da auto-estima.

As análises contidas neste trabalho buscaram, então, identificar o perfil geral do

grupo em foco - os artesãos do Bordado “Boa Noite” – contemplando ainda os artesãos que

212 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1995.
213 Op.cit. GIL, 1995, p. 110 (interessados podem consultar a Tabela de Bales, reproduzida em)
214PARASSUMAN (1991) Apud ROSTON CHAGAS, Anivaldo Tadeu. “O Questionário na Pesquisa Científica”.
Disponível em http://www.fecap.br/adm_online/art11/anival.htm
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trabalham com madeira, sua organização, em especial para geração de renda; as formas de

apropriação do seu contexto social, com destaque na valorização das culturais locais;

formas da produção do artesanato e suas avaliações e expectativas sobre os projetos

desenvolvidos no âmbito do Programa216 Artesanato Solidário.

Ainda, numa primeira aproximação, foi investigada a “capacidade acumulada”217

que a comunidade apresentava para o desenvolvimento do processo de produção artesanal.

Também foram exploradas as “potencialidades individuais”218.

Em outras palavras, estas “capacidades e potencialidades” buscam identificar as

condições que fortalecem ou não a implementação do Programa e, conseqüentemente de

seu êxito.

Propôs-se, ainda, verificar a existência de um modelo inovador de elaboração e de

implementação das políticas públicas em lugar do modelo tradicional219. O modelo

inovador se define por uma estrutura política-administrativa horizontal e descentralizada,

abrindo caminho para novas experiências na relação Estado-Sociedade, sobretudo no plano

municipal220. Para a formação de um dos indicadores, utilizaram-se informações sobre a

afirmação e o empoderamento da comunidade. Outra indicação foi construída através das

políticas públicas quanto a sua elaboração, ou seja, se foram levadas em consideração as

propostas dos atores sociais beneficiados e, também, se foram detentoras de um

planejamento estratégico de médio e longo prazo. Investigou-se ainda se as ações de

governo foram dotadas de legitimidade, através da participação social, para a viabilização

de uma boa governança. Enfim, se foi utilizado nesse processo a estratégia de

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável.

As informações e os dados coletados foram analisados de forma qualitativa. Vale

ressaltar que os dados da 1ª etapa do Programa – fase emergencial - apresentaram perda de

informações o que impossibilitou aprofundar ou desagregar as análises nos aspectos

pretendidos, no que se refere ao processo de transformação de projeto emergencial para um

215 Ver publicação: Construindo novas articulações para conviver com o semi-árido-SUDENE/ASSOCENE/
REDECAT,1998
216 Na análise o termo “Programa” se refere às ações do período de 1998-2002.
217 Estas capacidades dizem respeito às características urbanas e sociais do contexto local que podem ou não favorecer a
organização para a produção, propiciar facilidades para acessar o mercado e as matérias primas.
218 Entendidas por potencialidades acumuladas através da experiência percorrida dos artesãos que podem ou não exercer
impacto sobre os resultados do Programa.
219 O modelo tradicional é identificado por uma estrutura vertical e centralizada
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programa de caráter permanente. No entanto, não acarretou prejuízo para as conclusões do

presente estudo.

Em relação aos questionários e entrevistas foram aplicados os tipos “semi-

estruturados” que, conforme Dencker221, é recomendado que o entrevistador deve permitir

que o entrevistado fale livremente sobre o assunto, podendo incluir questões à medida que

este aborde assuntos importantes para os objetivos da mesma.

3.2.1. Fontes Secundárias

A pesquisa utilizou-se dos registros da Cooperativa ARTILHA para identificação do

universo da amostra a ser entrevistada e também a ser aplicado questionário. Os

documentos do Conselho da Comunidade Solidária foram resgatados com a colaboração de

Regina Dunlop, Coordenadora de Projetos Especiais do CCS, de 1998 a julho de 2002 e de

Helena Sampaio e Ruth Buarque que desde setembro de 2002 são, respectivamente,

Coordenadora e Assessora Especial do Programa de Artesanato Solidário – Central Artesol

da Comunitas222. Os documentos da SUDENE, como também, o Plano de Trabalho para o

desenvolvimento do PCGR e o Laudo Técnico (ver Anexo-H) da finalização da 1a etapa do

Projeto, encontravam-se com a autora da pesquisa223.

3.2.2. Fontes Primárias

Este trabalho utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas aos idealizadores e

coordenadores do PCGR das suas três etapas existentes para a transformação do Projeto de

caráter emergencial em um Programa hoje institucionalizado como ONG, pertencente à

OSCIP COMUNITAS. Foram entrevistados, ainda, os Consultores das 1ª, 2ª e 3ª etapas do

Programa, bem como, os gestores municipais e das entidades parceiras. Hoje (desde julho

220 TAVARES DA SILVA, Gustavo. “Gestão Pública e Transformação Social”. Texto apresentado em palestra no Fórum
do Desenvolvimento do MPANE/UFPE/SUDENE: Recife, 2002. Mimeo
221 DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo: Futura, 2000.
222 O PROGRAMA ARTESANATO SOLIDÁRIO está vinculado desde outubro de 2002 à Comunitas: Parcerias para o
Desenvolvimento Solidário, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) presidida pela Dra. Ruth
Cardoso.
223 A autora deste estudo de pesquisa foi Coordenadora do PCGR por parte da SUDENE, no âmbito do Programa de
Combate aos Efeitos da Seca de 1998, no período de maio de 1998 a fevereiro de 1999.
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2002), já se pode encontrar uma 4ª etapa do Programa, conforme Verônica Paiva224 desde o

último trimestre de 2002 concretizou-se a integração de mais parceiros, como a Visão

Mundial225 e o Programa Xingó226.

Foram aplicados questionários semi-estruturados, totalizado em 46, o número de

artesãs do segmento de “bordados Boa - Noite”. Decidiu-se, para maior enriquecimento da

pesquisa, aplicar o mesmo questionário aos artesãos de objetos de madeira num total de 4

pessoas. Para o agendamento das entrevistas e aplicação dos questionários contou-se com o

apoio da Maria Inês Santos (consultora do PRONAGER/SUDENE) e atualmente Diretora

da AMA – Associação dos Municípios do Estado de Alagoas e de Maria da Conceição

Silva Lima, Coordenadora dos Núcleos Produtivos da Prefeitura de Pão de Açúcar.

Vale ressaltar que o questionário foi elaborado a partir da necessidade de

informações cruzadas com a pesquisa de avaliação de impacto realizada pelo Programa

Artesanato Solidário, sob a responsabilidade de Maria Olyntha Guilherme Borba –

Pesquisadora, em julho e agosto de 2001.

3.3 Análise de Caso da Ilha do Ferro

Para referendar o êxito do Programa em estudo, faz-se necessário resgatar seu vetor

principal que seria “recuperar a produção do artesanato de tradição, em pequenas

comunidades, como forma de aliar a valorização da cultura local com a melhoria das

condições de vida, tanto pelo lado da geração de renda como pela recuperação da auto -

estima e dos valores da cidadania.”227

Para interpretação do conteúdo das entrevistas e questionários, colocou-se como

referência o problema, o referencial teórico, a experiência da pesquisadora na primeira

etapa do Programa, a riqueza das informações adquiridas e dos documentos já existentes,

com a intenção de repassar a realidade da comunidade objeto de estudo.

224 Consultora das 2ª e 3ª etapas do Programa Artesanato Solidário pelo CCS (1999-2002).
225 A visão Mundial estava em Pão de Açúcar para outros propósitos (pimentão orgânico), porém, sempre apoiou a
Cooperativa ARTILHA, no que era possível, como, por exemplo, ajuda financeira para irem ao Recife em feiras de
artesanato.
226 Esses dois últimos parceiros não serão aqui estudados, devido ao espaço determinado para a pesquisa - maio de 1998 a
julho de 2002.
227 Depoimento de Regina Dunlop, Coordenadora de Projetos Especiais e do Programa Artesanato Solidário no período de
maio de 1998 a julho de 2002, em entrevista realizada em dezembro de 2002, Brasília.
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De início foram constatadas as variáveis internas e externas que interferiram na

implementação e no funcionamento do Programa. As internas eram as relacionadas com a

burocracia para a definição e captação de recursos e a formalização junto aos parceiros.

As variáveis externas, em primeiro lugar, era a dificuldade de convencer às

autoridades da área de orçamento, em Brasília, no sentido de utilizar recursos do Programa

Federal de Combate aos Efeitos da Seca em um projeto que não tinha fins assistencialistas.

Em segundo lugar, havia a dificuldade de explicar, para alguns governantes do poder

central, que essa nova metodologia de indução ao desenvolvimento, além de promover o

resgate da cidadania, da auto-estima, daria sustentabilidade econômica às famílias

envolvidas e que essas pessoas não seriam os flagelados da próxima seca. Ver em anexo o

extrato de convênio (Anexo-I) publicado no diário oficial, datados em novembro de 1998,

quando estava previsto para maio do mesmo ano.

Os instrumentos de gestão mais utilizados na Ilha do Ferro e, nos outros municípios

beneficiários do Programa, foram à estruturação e formalização de associações e de

cooperativas, acompanhamento e reuniões periódicas para avaliação do Programa, ver em

anexo a convocação de uma dessas reuniões (Anexo-J).

Foi detectado, pelo estudo na Ilha do Ferro, uma pequena confusão em relação às

etapas do Programa, os artesãos mais antigos assimilaram que seria o

PRONAGER/SUDENE, o período de emergência, o SEBRAE entraria na 2ª etapa e o

Conselho da Comunidade Solidária só foi “descoberto” na 3ª etapa, quando na realidade o

CCS participou desde o início. Os mais jovens, apenas conhecem a 4ª etapa que seria a fase

atual (desde outubro de 2002) do Programa Artesanato Solidário, como Central Artesol

agregado a novos parceiros como: a Visão Mundial e o Instituto Xingó, etapa que não foi

aqui pesquisada.

No caso específico da Ilha do Ferro, também foi constatado que existiu uma

diferença bastante significativa em relação às outras localidades onde o Programa foi

implementado. O fato é que o PCGR, em sua 1ª etapa (emergencial), integrou-se com o

PRONAGER que, anteriormente, junto com a SUDENE, já iniciara a implementação do
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Laboratório de Organização de Trabalho – LOT, em meados de julho de 1998, utilizando a

metodologia da capacitação massiva228.

O método tem como base fundamental respeitar as potencialidades locais e

aproveitar as habilidades vocacionais da comunidade – intervenção também característica

da estratégia de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. A Capacitação Massiva

tratou de despertar a consciência crítica e desenvolveu a consciência organizacional,

possibilitando o fundamento para a capacitação gerencial e viabilização da criação do auto–

emprego, contribuindo para o capital social.

A gestão participativa e a possibilidade de apropriação coletiva do produto do

trabalho, os princípios da participação plena de todos nas decisões, da liberdade de

organização, da divisão social do trabalho, da disciplina, do assumir responsabilidades e do

não-assistencialismo, estiveram presentes em todo o LOT229.

Desta forma, quem identificou o bordado “Boa Noite” foi o LOT e não o PCGR. O

PCGR, ao chegar, encontrou a Cooperativa ART-ILHA das artesãs do Bordado “Boa -

Noite” no andamento de sua formação, e as artesãs – participantes fundadoras -

devidamente organizadas para a nova divisão de trabalho e, conseqüentemente,

incrementado o potencial individual e coletivo - capital humano e capital social – da

comunidade. Este capital social facilitou a cooperação espontânea e gerou um nível

bastante satisfatório de confiança na comunidade.

Pelo o que foi visto, o capital social gera benefícios que vão muito além da esfera

econômica e foi essencial para a criação de uma comunidade saudável, com a cooperativa

que se situou entre a família e o Estado.

A produção de artesanato estava assim começando a ser reconhecida

economicamente pelas próprias artesãs. Em outras palavras, os beneficiários do LOT,

especificamente, o grupo de artesãs “Boa Noite”, estavam capacitadas e organizadas, o

suficiente, para serem integrados às ações do PCGR quando, este último, iniciou suas

atividades em Pão de Açúcar no último trimestre de 1998.230

228 Método elaborado por Clodomir Santos de Morais utiliza a Teoria da Organização com o objetivo de transferir os
conhecimentos utilizados induzindo a reflexão entre o teórico e a sua base empírica. As experiências são fundamentadas
em insumos indivisíveis que determinam uma ampla divisão social do trabalho. Processo do “aprender fazendo”.
229 Depoimento de Maria Inês dos Santos, Consultora do PRONAGER desde o início de 1998, em entrevista em
agosto/2003
230 Idem
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Este fato relevante pode ter gerado um diferencial positivo e facilitador ao resultado

exitoso nesta comunidade, em relação a alguns municípios integrantes do Programa.

Das 46 pessoas registradas na Cooperativa ART-ILHA do bordado “Boa - Noite”,

41 foram efetivamente entrevistadas e responderam ao questionário. Dos 4 artesãos de

madeira, que não fazem parte da Cooperativa, mas participaram de algumas capacitações

do Programa, 2 responderam ao questionário e às entrevistas.

Foram entrevistados também, para o fechamento do círculo do processo de pesquisa

de campo, clientes de Maceió encontrados no Armazém SEBRAE, bem como o seu gerente

de vendas. Este último colocou que as peças são de excelente aceitação entre os turistas e às

próprias pessoas lá residentes. No Armazém existe uma equipe de avaliação dos produtos o

que ajuda a manter o nível da qualidade. O Armazém ajuda também, na questão da

divulgação através de folders, TV, rádio, Internet e proporciona aos artesãos a ida às feiras

artesanais.

As diferenças na qualidade da organização, como uma ação coletiva, podem ser

explicadas por comportamentos diferenciados na cultura cívica entre as comunidades e

dentro das comunidades, como se pode verificar no gráfico 3.1 que apenas as artesãs

bordadeiras aderiram ao sistema de cooperativa. Existiu entre as artesãs a confiança mútua

e espontânea para a formação da Cooperativa, não ocorrendo o mesmo sentimento entre os

homens, que preferiram continuar com sua individualidade.

Gráfico 3.1 – Sistema de trabalho dos Artesãos da Ilha de Ferro

Sistema de Trabalho

96%

2%

2%
cooperativa

trabalha com
familiares

trabalha só

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.
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Vale ressaltar, que para se conseguir a cooperação local, teve-se que abrir caminhos

de comunicação com a comunidade, para estimular a participação com viés empreendedor,

com o objetivo de resgatar a auto-estima e a cidadania, fatores que geram a melhoria da

qualidade de vida individual e da coletividade. Todos que participaram das capacitações

foram incentivados para alavancar o processo através de iniciativas de animação,

articulação e premiação, induzindo à confiança.

Ser empreendedor é todo aquele que consegue transformar conhecimento em valor,

transformar em algo que possa beneficiar a todos, ou seja, percebe-se ser ele essencial ao

processo de desenvolvimento de toda comunidade.

A confiança entre os atores está interligada com as características existentes na

organização social e conseqüentemente ao nível instalado de capital social, em outras

palavras, quando existe capital social suficiente, a cooperação é espontânea e fator gerador

de confiança.

No questionário e nas entrevistas, 100% entre artesãos, lideranças, e os consultores

do Programa identificaram o bordado “Boa Noite” e o artesanato de Madeira como

tradicionais na comunidade. Confirmando, assim o diagnóstico prévio do Programa, através

dos fóruns de discussão do LOT. Porém, as artesãs do “Boa-Noite” são em maior número,

conforme o gráfico 3.2.

Gráfico 3.2 – Quantitativo dos artesãos quanto à modalidade de artesanato da Ilha do Ferro

Artesanato

95%

5%

renda

madeira

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Entende-se, que os avanços econômicos e de infra-estruturas podem refletir

positivamente em melhorias de qualidade de vida, profissionalização do trabalho,
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ampliação de renda, redução gradativa de desigualdades relacionadas a gêneros e etnias das

pessoas e formação da consciência empreendedora, principalmente quando são definidas

ações que considerem a cultura local e regional não apenas como processos programáticos,

mas como referência predominante a quaisquer empreendimentos que envolvam a vida das

comunidades. Qualquer política pública que vise o desenvolvimento não pode menosprezar

estes aspectos.

Os grupos menos favorecidos detêm valores que lhes dão identidade. A negação

desta identidade pode impedir as melhores propostas produtivas. Por outro lado, seu

estímulo, implicando na potencialização e afirmação, pode desencadear enormes potenciais

de energia criativa.

No antigo jeito de combater a pobreza, os recursos nunca eram suficientes. Iam para

um buraco sem fundo. Tudo estava baseado na idéia de proteção social somente a cargo do

Estado. No novo jeito de combater a pobreza, os recursos são mais bem utilizados e

também há geração de renda no processo de desenvolvimento.

Desta forma, esses resultados sugerem assegurar que o novo Estado seja construído

de baixo para cima partindo das comunidades locais até as regiões sub-nacionais e em

seguida ao agrupamento das regiões sub-nacionais que compartilhem problemas

semelhantes, chegando-se ao aparato central.

Com esta nova percepção, os municípios assumem de fato uma importância cada

vez maior; adotam um papel central na sociedade, como ainda, a construção da

capacidade231 de governo local torna-se fundamental. A realidade dos municípios pobres

exige intervenções ágeis, tendo que dar respostas para problemas de infra-estrutura,

políticas sociais e programas de geração de ocupação e renda.

Através de depoimentos dos consultores e beneficiários pode-se constatar que a

questão de gênero pode ser outro fator de êxito. A força de vontade dessas mulheres, além

de serem muito inteligentes, elas assimilaram a metodologia da capacitação massiva, das

oficinas de gestão e reacenderam o espírito de perseverança da comunidade e do município.

E, principalmente, a vontade de realização do desejo de também contribuir com a renda

familiar, da maneira que elas mais sabiam.

231 Ver definição de capacidade Institucional/gerencial na página 69 deste TCM.
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Este grupo de artesãos era e ainda é constituído essencialmente por mulheres, ver

gráfico 3.3, que conseguiram transformar uma antiga cultura de dependência e medo para

uma cultura participativa e efetiva nas questões da família e da comunidade.

Gráfico 3.3 – Sexo dos Artesãos da Ilha do Ferro

5%

95%

masculino

feminino

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Com a continuidade desse processo as mulheres começaram a discutir problemas,

criticar e discordar de certas atitudes dos companheiros, as quais julgavam prejudiciais ao

grupo. Estavam acostumadas a pedir esmolas, faziam filas na Prefeitura ou na porta de

qualquer político, porém, após a capacitação passaram a reivindicar melhorias na

comunidade de forma coletiva e não mais de forma pessoal. Foram estimulados a terem

“consciência organizativa”, solicitando escolas, melhor atendimentos médicos e mais

emprego232.

Só se insere a comunidade no desenvolvimento sustentável a partir do momento que

se promove tudo isso, auto-estima, o conhecimento para que se possa trabalhar a construção

do capital humano, ou seja, o empreendedorismo social, para assim arregimentar condições

para começar a trabalhar a formação do capital social. Portanto, o papel do Programa, neste

caso, refletiu os interesses da sociedade civil territorialmente organizada para a defesa e a

promoção dos interesses de um mercado globalizante.

Assim, a comunidade local que antes não tinha nenhuma perspectiva, vivendo a

mendigar seus direitos, passaram a vislumbrar que o potencial existente podia ser

transformado num projeto de vida digno para a comunidade.
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Conforme levantamento realizado, estas artesãs não estavam catalogadas nas

Frentes Produtivas, alguns de seus companheiros sim, outra vez a questão de gênero; como

nos assentamentos rurais onde é comum a mulher sofrer discriminação na área de produção

por não ser cadastrada. O cadastro é feito prioritariamente em nome do chefe da família, o

que permite fazer negociações através de projetos, processo produtivo de forma remunerada

ou através do custeio agrícola. Ocupadas com as tarefas domésticas, as mulheres gozam de

poucas oportunidades de crescer, desenvolver criativamente suas potencialidades, ter

autonomia através de atividades remuneradas e, geralmente, recebem um salário inferior ao

do homem.

Dessa forma, não recebiam diretamente o pagamento dos R$80,00 inerente aos

alistados nas Frentes de Trabalho como acontecia aos beneficiários dos outros municípios

do Programa, por exemplo, em Serrita/PE - as pessoas participantes das capacitações

culturais recebiam este pagamento. Fato que pode enfatizar o espírito empreendedor dessas

artesãs, que mesmo sem receberem o pró-labore do Programa queriam ser capacitadas para

a realização de um sonho, um desejo maior: o reconhecimento de seu produto artesanal

como atividade econômica local. Nas entrevistas, muitas artesãs disseram “não foi fácil,

muitas desistiram e saíram da cooperativa, começamos com 50, depois 30 e agora 46,

porque quando souberam das vendas que começaram a surgir, todas voltaram e chegaram

muitas novatas”233.

Para esta situação mudar é preciso ter vontade e perseverança. É preciso saber

dialogar, ter paciência, compreensão e respeito e acreditar que todos, independentemente do

sexo, são capazes de mudar sua história, e para um mundo melhor!

Outra questão, gerada a partir do Programa foi à preocupação com a preservação do

meio ambiente. Atualmente, foi constatado pela pesquisa, que se preocupam com o destino

correto do lixo, impedem que animais sejam criados soltos acarretando a manutenção da

limpeza do local.

Fato interessante, relatado pelos entrevistados, concerne aos homens que faziam

parte dessas Frentes e eram os responsáveis pelas atividades das melhorias urbanas do

povoado. Quando os pagamentos, realizados pela SUDENE, atrasavam eles não

trabalhavam prejudicando o andamento do serviço. No intuito de solucionar o problema, as

232 Idem
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artesãs decidiram convocar uma reunião e montar uma equipe para fazer esse trabalho nos

fins de semana, com o objetivo de não afastar os turistas que seriam seus potenciais

clientes, tem-se aí uma visão estratégica de futuro?

Um ponto fraco para a implementação do Programa esteve relacionado com a

política coronelista de clientelismo, forte na região, que não tinha a preocupação da

capacitação para geração de renda e, muito menos, que essas pessoas se tornassem

independentes, pois a partir do momento de sua independência seria um voto a menos.

Induzir uma forte mudança cultural foi então necessário; numa realidade como a

brasileira, marcada por relações verticais e clientelistas, notadamente na Região Nordeste, o

desafio do processo de democratização, mais do que incorporar instituições democráticas,

como eleições, garantia de direitos constitucionais, mecanismos de participação, é

desenvolver e fortalecer uma cultura política tal que a democracia esteja incorporada

também nos níveis micro, superando as relações baseadas no autoritarismo.

Foram realizadas oficinas de capacitação, nesse sentido, para mudar estas culturas

assistencialistas, devotas do coronelismo, mostrando a importância de valorizar sua arte e

do reconhecimento de seus direitos como cidadãs.

Por envolver um grande leque de instituições, a dificuldade de identificação dos

papéis, entre os vários atores, pode ser caracterizado, também, como mais um ponto fraco,

no momento da elaboração e implementação. Para tanto, foram realizados fóruns dos

interlocutores do Programa. Este fato, inclusive, comprova a flexibilidade do modelo DLIS,

que conforme a necessidade pode ser modificado mesmo quando já iniciado ou não o

processo.

Um ponto forte foi o processo de organização da comunidade, o LOT gerou uma

consciência organizativa na comunidade, de buscar as soluções para os seus problemas, ou

seja, de estímulo ao empreendedorismo. O que é diferente do sindicato, por exemplo, que

dá uma consciência crítica. Outro ponto forte foi à vocação da comunidade para o

desenvolvimento de trabalhos manuais com um tipo de bordado que até hoje, no Brasil, só

é encontrado por lá. O que tornou a comunidade um forte ponto de referência para os

interessados em obter peças artesanais inéditas.234

233 Depoimento da Presidente da Cooperativa ART-ILHA, em entrevista, 06/09/2003, Ilha do Ferro, Pão de Açúcar/AL.
234 Cliente no Armazém SEBRAE, em Maceió, 08/09/2003
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Através dos dados desta pesquisa, quanto à capacidade acumulada da comunidade,

constatou-se que 98% dos artesãos possuem, em suas residências, energia elétrica há pelo

menos 20 anos e 91% possuíam abastecimento de água pelo sistema público, poucos

tinham acesso a itens de comunicação, foi registrado que antes do Programa tinham acesso

ao rádio, e ao telefone somente na sede do município. O que acarreta uma capacidade

acumulada insatisfatória, para a implementação do Programa.235

A partir do Programa, começaram a melhorar sua qualidade de vida. Não só a

questão da geração de renda, mas também a urbanização, existência de coleta de lixo para

100% dos entrevistados; 67% têm acesso a mais de 4 itens de serviços públicos e 60% têm

acesso a pelo menos 5 itens de meios de comunicação, inclusive, telefone público; além dos

filhos estudando no povoado e, sobretudo, o reconhecimento dos direitos à cidadania.236

A idade das artesãs entrevistadas varia de acordo com o gráfico 3.4, em sua maioria

entre 31-50 anos (52%), seguidos de 18 a 25 anos (37%). O que confirma a procura pela

Cooperativa de novas artesãs, quando em 2000 detinha 30 artesãs237 e agora estão

efetivamente registradas 46.

Gráfico 3.4 - Intervalos da Idade dos Artesãos da Ilha do Ferro.
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Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

235 Dados registrados pela pesquisa de campo realizada por Maria Olyntha Borba em julho de 2001.
236 Dados gerados pela pesquisa de campo da autora em 09/09/2003.
237 Conforme a tabela 4 da pesquisa de campo realizada por Maria Olyntha Borba em julho de 2001
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Essa procura para participar da Cooperativa, sugere que essa forma de trabalhar está

atraindo pessoas para a produção artesanal, geralmente jovens, que tendem a se

desinteressar pelas tradições locais. A valorização da atividade artesanal resgata a auto-

estima, levando as pessoas a buscarem condições mais dignas de vida, por se sentirem

merecedoras dessas melhorias.

Com o estabelecimento da Cooperativa ART-ILHA, a localidade passou a ter uma

marca que serviu de orgulho para os seus moradores, motivando-os e evitando que

abandonassem o seu lugar de origem ao se tornarem adultas, a exemplo de todo lugar que

não tem perspectivas de trabalho.

Do ponto de vista da promoção do desenvolvimento social, o principal elemento do

capital humano, não seria, porém, concordando com Augusto de Franco238 , o nível de

escolaridade da população. De fato, seria um agente dificultador, porém, o que distingue e

caracteriza o humano como este ser construtor do futuro e, portanto, gerador de inovação, é

a capacidade que as pessoas têm de fazer coisas novas, realizando o exercício de sua

imaginação criadora e se mobilizando para desenvolver essa imaginação, indo atrás do

necessário para a sua efetivação.

O capital humano, principal fator para estimular a cultura empreendedora, seria

então, o estoque de conhecimentos e habilidades que possuem os indivíduos que residem na

região e sua capacidade de exercitá-los239. E o Programa consegue dar a liberdade

necessária para que esta capacidade se instale em cada um dos seus beneficiários.

Portanto, promover o capital humano e social de forma sustentável está como a

referência central deste modelo de desenvolvimento, gerando efeitos positivos nas pessoas,

nas famílias e na comunidade.

Em relação ao potencial individual acumulado, a situação encontrada na

comunidade, quando da implementação do Programa era satisfatória, visto que, quase a sua

maioria, 76,7%240, já se encontrava alfabetizada. Atualmente o resgate da auto-estima e o

estímulo ao empreendedorismo motivaram a volta à escola e os dados atuais, adquiridos

nessa pesquisa, são ainda mais gratificantes para demonstrar o êxito do Programa.

Verificou-se que hoje, 65% dos artesãos deram continuidade aos estudos (ver gráfico 3.5).

238 DE FRANCO, Augusto. Pobreza e Desenvolvimento Local. Brasília: ARCA Sociedade do Conhecimento, 2002.
239 BOISIER, Sérgio. “Política Econômica, Organização Social e Desenvolvimento Regional” in Haddad, P.R., Proposta
para a organização Institucional da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE. Recife, 2001
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Gráfico 3.5 - Escolaridade dos Artesãos da Ilha do Ferro
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Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Dos entrevistados, 98% afirmaram aumento de renda familiar. Na realidade, as

artesãs não tinham renda alguma anteriormente, “tudo que a gente precisava tinha que pedir

ao marido, agora não!!...nós é que ajudamos o marido, e as solteiras já podem pensar em

casar, não é?”241. (gráfico 3.6)

Gráfico 3.6- Renda mensal dos Artesãos da Ilha do Ferro após o Programa

Renda
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2%
até 1 salário
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Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

,240 Informação obtida através da pesquisa de campo, tabela n º 6, de Maria Olyntha Borba, em julho de 2001
241 Depoimento de uma artesã da Cooperativa ART-ILHA, em entrevista em 06/09/2003.
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Quanto ao estado civil, 57% são casados e este fato, não foi impedimento para se

dedicarem ao trabalho na Cooperativa, pelo contrário, em entrevistas aos consultores, pode

ter sido outro fator gerador de êxito, devido a sua vontade de cooperar com a família, e que

se tornassem mais valorizadas pelos maridos. (gráfico 3.7)

Gráfico 3.7 – Estado civil das artesãs da Ilha do Ferro

ESTADO CIVIL

58%

42%
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solteiro

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Com a experiência na Ilha do Ferro, foi caracterizado que o principal objetivo do

estímulo ao Empreendedorismo Social é gerar o Desenvolvimento Local Integrado e

Sustentável ligado à capacidade de uma comunidade ser a própria agente dos

procedimentos necessários às mudanças para seu crescimento.

Neste cenário, chega-se ao consenso que o comportamento empreendedor

pode ser conseguido pela prática e experiências vividas, como também, pela

assimilação de conhecimentos. O conhecimento conforme destaca o Norberto

Bóbbio, é o que fará a diferença entre as nações: “as nações já se dividiram entre

fortes e fracas, ricas e pobres, mas que, daqui para diante dividir-si-ão entre as que

sabem e as que não sabem”242

Tudo indica, assim, que o problema social tem outras raízes consideradas extra-

econômicas, e que dizem respeito à formação e à composição do seu capital humano e de

242 BÓBBIO, Norberto. Apud MACIEL, M. Reunião Cúpula de Chefes de Estado e de Governo dos Países do Grupo dos
Quinze. Jacarta, maio de 2001. In: “A Palavra Internacional do Brasil”. MRE, disponível em
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/grupos/g15/maciel.asp acessado em 19/08/2003
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seu capital social. São problemas, fundamentalmente, relacionados com a distribuição de

conhecimento e de poder.

Vários investimentos maciços em capital humano como, por exemplo, saúde e

educação, dão retorno econômico em longo prazo, mas, nesta comunidade, foram

priorizados nos planos de governo. Como também foi investido mais ainda em capital

social, criando a consciência organizativa nos stakeholders, identificados.

Em relação às principais atividades econômicas da Comunidade os artesãos

responderam que antes do Programa era a agricultura de subsistência e a pesca artesanal,

porém, após o Programa foi unânime: o artesanato passara a ser a principal atividade

econômica local. (ver gráfico 3.8)

Hoje existe o reconhecimento do artesanato pela comunidade e também pelo

Município. Conforme diz o Prefeito, infelizmente, um fato que não se pode deixar de

registrar, como resultante da construção da barragem de Xingó (1997), a atividade da pesca

foi praticamente dizimada, considerando que o ciclo da piracema foi quebrado e,

praticamente, não existem mais peixes em quantidade suficiente para manutenção da

atividade.

Gráfico 3.8 - Principal atividade econômica da Ilha do Ferro, após o Programa.
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Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Como fortíssimo fator gerador do sucesso do Programa da comunidade Ilha do

Ferro, não pode deixar de ser relevante, o acompanhamento por longo prazo, que, pela ótica

do bom sentido, o caso do grupo ter passado por “várias mãos” tirou as artesãs do
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isolamento fazendo-as compreender as diferentes relações entre grupos distintos, sem criar

vínculos de dependência muito fortes, propiciando uma soma de saberes cultural positivo.

Houve sempre a tutela de entidade capacitada: PRONAGER, SUDENE, Conselho

da Comunidade Solidária, SEBRAE, Projeto Xingo, Visão Mundial. Contabilizando foram

cinco anos (1998 a 2002) de acompanhamento constante e presença contínua colaborando

para o sucesso, da abertura de mercado a solução dos pequenos problemas de gestão.

Sabe-se que o tripé de qualquer projeto está fundamentado no conhecimento, gestão

e infra-estrutura243. No caso em estudo, o conhecimento e a consciência organizativa, foram

concebidos através dos consultores do PRONAGER e do CCS, a auto-gestão e

comercialização pelo SEBRAE e a infra-estrutura pela SUDENE.

O êxito de um projeto poderá estar relacionado à longevidade do grupo e isso quer

dizer capacidade de permanecer no mercado. Os dados sobre a sobrevida de pequenas

empresas no Brasil são alarmantes (80% fecham em 5 anos)244. Só com muito apoio e

acompanhamento contínuo é que projetos podem dar certos!!

Outros grupos que deram e estão dando certo são tutelados por anos a fio – Projeto

Fibrarte em Novo Airão245 (10 anos de Fundação Vitória Amazônica), Projeto Mulher

Cabocla em Urucureá 246(também algo perto de 10 anos de acompanhamento da ONG

Saúde e Alegria de Santarém no Pará) são alguns exemplos semelhantes247.

Em análise, através das informações levantadas, verificou-se que o Programa

apresentou, desde sua elaboração e implantação - mesmo pensando no início em prol da

situação de emergência da Seca - uma estratégia consistente, constituída de etapas que

começaram com o diagnóstico participativo, a mobilização comunitária e o estabelecimento

de prioridades de curto, médio e longo prazos.

Pode-se entender que através de um projeto comum, elaborado por um conjunto de

ações escolhidas em consenso localmente, voltadas para a garantia de um futuro

compartilhado em um determinado local ou território, a partir de projetos concretos e

específicos para o local, seria a melhor opção encontrada.

243 Depoimento de Edjair de Siqueira Alves, em entrevista , abril/2003, Brasília.
244 Fonte SEBRAE. Site:www.sebrae.com.br
245 Maiores detalhes pesquisar no site: http://www.ecosolidariedade.com.br/por/descr_projeto.asp?projID=14
246 Maiores detalhes pesquisar no site: http://www.herbario.com.br/cie/amazpat/desamz.htm
247 Informações conseguidas através de entrevista com a consultora do Programa Artesanato Solidário, Verônica Paiva de
1998-2002.
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Nesta medida, deve-se reaver a história passada e atual do território, por meio de

conversações e debates, de maneira que se construa um ciclo de solidariedade, ao qual cada

ator social local subordina seus interesses particulares em função dos interesses comuns. O

projeto comum constitui um indicador de que uma determinada localidade está disposta a

construir o seu desenvolvimento local. Esta forma de disposição foi caracterizada pela

pesquisa com as informações que serão a seguir apresentadas.

Os agentes públicos, cada vez mais empenhados em processos de combate à

pobreza, exclusão social e criação de alternativas de emprego e renda voltados para o

desenvolvimento local, não podem mais separar este desenvolvimento da criação e do

fortalecimento dos atores das redes de relações locais, ou seja, dos stakeholders, que no

caso da Ilha do Ferro, destacam-se os Artesãos de madeira, as Artesãs bordadeiras, o

Prefeito, os Gestores das Instituições envolvidas a nível municipal, estadual e federal, os

consultores, os clientes compradores, como também, a sociedade civil organizada.

Resgatar e valorizar o saber local e respeitar os hábitos e as formas de organização

social permitiram, constatado através das entrevistas e questionários, incrementar a

capacidade de organização da comunidade e a partir daí, puderam pensar projetos comuns e

planos de desenvolvimento para materializarem o sonho de poderem fazer o que sabem e

gerarem renda aliada com a melhoria da qualidade de vida.

O Estado no novo milênio precisa ficar mais enraizado na sociedade civil, refletir

melhor suas aspirações e facilitar, de uma maneira eficiente, a realização daquelas

aspirações. É preciso saber a diferença entre “desenvolvimento no local” – caso dos

incentivos às grandes indústrias para se instalarem naquele território – que poderão

simplesmente sair e deixar a população sem emprego, o “desenvolvimento para o local” –

quando as ações são decididas no poder central, resultando em um pressuposto insucesso do

projeto – e o “desenvolvimento local” - participação democrática dos atores sociais da

comunidade nas decisões de políticas públicas do território, dessa forma deliberando o

êxito dos objetivos com maior facilidade.248

O Programa fez com que as artesãs se inserissem no mercado. Começaram a gostar

do artesanato e começaram a ter a credibilidade no comércio e aceitaram que o que faziam

era importante. Pelas informações levantadas, exportam para Córdoba na Argentina, Milão

248 Palestra do Prof. Fideles Ávila, Colóquio Internacional de Desenvolvimento Local, Campo Grande/MS, 2003
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na Itália, participam de Feiras internacionais e nacionais, e trabalham por encomendas

recebidas diretamente na Cooperativa, além de venderem para Alagoas, Pernambuco,

Bahia, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

A maioria das entrevistadas já era artesã antes do Programa, e houve também

incentivo às novas artesãs, que detinham a vocação, necessitando de sensibilização e

capacitação para estimular seu potencial empreendedor. Todos reconhecem, após o

Programa, este artesanato como a sua “vocação”, quer dizer, é o que sabem e gostam de

fazer. Os 100% que admitiram avanços na comercialização deste artesanato após a

implementação do Programa, contemplam os artesãos de objetos de madeira que não

participam da cooperativa, porém dizem: “os turistas que vêm comprar das meninas sempre

dão uma passadinha por minha casa e também compram e até encomendam peças

minhas”.249

As artesãs entrevistadas moram, após a implementação do Programa, nas áreas

rurais do município, ou seja, na própria comunidade, o que é um fator positivo por evitar a

migração para a Sede (centro de Pão de Açúcar). Foi constatado o aumento de números de

pousadas e benfeitorias nas que já existiam no município, devido ao aumento do fluxo de

turistas a Pão de Açúcar, após o sucesso das bordadeiras da Ilha.

Quanto à dicotomia rural/urbano, percebe-se que está sendo redesenhada. O

associativismo, as cooperativas, participação em fóruns locais e regionais estão rompendo o

tradicional isolamento do homem do campo. Uma nova geração de políticas rurais articula

sistemas complexos de apoio ao empreendedorismo ligado a atividades como o turismo

rural, à valorização e à certificação de produtos locais, à profissionalização do artesanato, e

à exportação de produtos.250 A natureza e intensidade das interações entre diferentes atores

refletem as condições do ambiente econômico e também social, cultural e institucional251.

Quanto à participação dos beneficiários nas reuniões de formação da Cooperativa,

na época do LOT, não houve certeza em responder à questão, por não lembrarem ou não

estarem participando na época das capacitações para sua formação, conforme o gráfico 3.9,

249 Depoimento do seu Fernando,artesão de madeira da Ilha do Ferro, entrevista em 06/07/03
250 Depoimento de Regina Dunlop em entrevista em dezembro de 2002.
251 Instituição é aqui definida como sistemas de normas, papéis e relações sociais relativamente estáveis, expressando-se
tanto em estruturas mais formalizadas, tais como governo, regime político e legislação de modo amplo, como em
estruturas informais, referindo-se a normas e valores incrustados nos hábitos e costumes de uma população.
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dos 43 artesãos entrevistados, 32 não souberam informar, 8 ressaltaram a cooperação, 1

afirmou negociação e 2 pessoas a reivindicação.

Gráfico 3.9 – Comportamento dos Artesãos para a formação da Cooperativa

32

8

0 1 0 2

0

5

10

15

20

25

30

35

1

não informou
cooperação
crítica
negociação
passividade
reinvidicação

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Porém, constatou-se que os que se lembraram desta etapa do Programa,

responderam com destaque a “cooperação” como comportamento principal. A base do

sucesso das cooperativas, que é um exemplo de ação empreendedora, e, portanto, a deste

objeto de pesquisa, é exatamente a cultura da cooperação, internalizada em cada um dos

beneficiários do Programa, ou seja, iniciaram a raciocinar coletivamente.

Está começando, portanto, no Brasil um processo de acumulação de capital social;

esta dinâmica de cooperação pode gerar as energias alimentadoras de uma nova cultura,

capaz de promover a transformação sistêmica que leve ao desenvolvimento humano, social

e sustentável.252

Quem apresentava mais propostas nessas reuniões, o que já era esperado, pois, essas

reuniões aconteceram na 1ª etapa do programa era os Consultores, seguidos dos

beneficiários, como mostra o gráfico 3.10.

252 Entrevista com Edjair de Siqueira Alves em abril de 2003
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Gráfico 3.10- Apresentação de propostas nas reuniões da 1ª etapa do Programa.
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Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Os participantes foram questionados se nas etapas seguintes e atualmente, com que

freqüência eles apresentam propostas nas reuniões da Cooperativa, 82% responderam que

sempre apresentam propostas.(ver gráfico 3.11.) O que pode comprovar o fortalecimento

do auto-estima e da cidadania, em um período de 7 meses, tempo que durou a etapa inicial.

Gráfico 3.11 – Discussão sobre Propostas na Cooperativa
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Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Dos entrevistados, 82% admitem que o Programa despertou a comunidade para a

cidadania motivando-os a participarem das decisões junto ao poder local: “temos mais

direitos e autoridade para reivindicar como Cooperativa”253 . (ver gráfico 3.12)

253 Depoimento da Presidente da Cooperativa ART-ILHA em Assembléia.
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Gráfico 3.12 – Participação nas políticas públicas

Contribuição do Programa para melhorar a
participação do beneficiário nas decisões

das políticas públicas

82%

9%
7% 2%

muito

nada

pouco

não informou

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Nem todos os entrevistados participaram das capacitações do Programa, porém a

sua maioria, 74% sim, como demonstra o gráfico 3.13. Com esta efetiva participação nas

capacitações, que integraram temas variados nas oficinas, entre eles: gênero, cultura,

resgate de técnicas, associativismo, gestão, comercialização, uso sustentável da matéria-

prima, relações interpessoais, etc., foi constatado que a Cooperativa é muito bem

estruturada254, o estoque bem organizado; quando as mulheres têm mais encomendas do

que elas, às vezes, podem dar conta, também já estão aprendendo a administrar,

principalmente em se comprometer, ou a tratar com o público, segundo suas possibilidades.

254 Ver em Apêndice-D as fotos em detalhe da Cooperativa ART-ILHA
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Gráfico 3.13 – Quantitativo de Artesãos da Ilha do Ferro que participaram das capacitações

Participação na Capacitação do
Programa

26%

74%

não

sim

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Quanto à avaliação geral do Programa, 55% dos entrevistados responderam “ótima”,

conforme o gráfico 3.14.

Gráfico 3.14 – Avaliação do Programa pelos Artesãos da Ilha do Ferro

Avaliação do Programa

55%
19%

26%
0%

0% ótima
boa
não participou
regular
péssima

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Com esta avaliação positiva, para mais da metade dos entrevistados, sugere-se que,

os fatores institucionais e organizacionais para a viabilização do êxito, desde o Programa da

Seca de 1998, levando os seus idealizadores a dar continuidade com estas ações em busca

da sustentabilidade, deve-se desde a sua condução descentralizada e participativa, como



127

também à dedicação e à competência dos stakeholders, que apostaram no sucesso do

Programa.

Foram ainda, trabalhadas técnicas para agregar valor às peças, ou seja,

desenvolveram coleções255 de cama, mesa e banho, conjunto de toalhas de chá, jogos de

lençóis para adultos e recém-nascidos, como também, estão investindo em cortes de tecidos

bordados para a confecção de roupas femininas. Para todos os produtos foram produzidas

embalagens rústicas e artesanais de papel e também etiquetas com informações específicas

em português e em inglês.“Nós já temos um mercado pra lá de sério, nossa vida mudou pra

melhor”, diz a Vice-presidente da Cooperativa Rejania Rodrigues.

Por outro lado, o apoio, a alguns fatores de produção e escoamento dos produtos,

fica ainda necessário para tornar o artesanato uma opção de trabalho para conseguir uma

melhor remuneração.

Dessa forma, algumas dificuldades foram apontadas pelos artesãos:

• aquisição de matéria-prima, nem sempre disponível, pois, se preocupam com a

qualidade do tecido;

• "falta dinheiro para comprar matéria-prima", a questão do crédito;

• transporte da mercadoria para os grandes centros;

Em última análise, os programas de microcrédito são instrumentos importantes para

os países em desenvolvimento, na medida em que permite que vários cidadãos consigam

desenvolver atividades por conta própria e ainda gerar emprego. No entanto a quantidade

de dinheiro envolvida no microcrédito aqui no Brasil ainda é uma gota d’água no oceano se

comparada aos US$ 3 bilhões e 2,3 milhões de clientes do Grameen256, banco popular

criado em Bangladesh há 25 anos. “Ainda estamos muito distantes de atender à demanda

potencial” admite Augusto de Franco.257

255 Ver amostra do 1º catálogo de fotos emAnexo-L.
256 Dados fornecidos em Palestra de Edjair de Siqueira Alves, no Fórum de Desenvolvimento do MPANE, na Sessão V do
Fórum de Desenvolvimento do MPANE, Recife,2001.
257 DE FRANCO, Augusto. In Catálogo Conselho da Comunidade Solidária 2002: o desenvolvimento de um Brasil
Cidadão. “A arte de transformar pequenos empréstimos em renda e emprego”. Brasília: CDN, 2002.
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Vale ressaltar trechos da entrevista258 com o Prefeito de Pão de Açúcar, Jorge

Dantas, que demonstra como é importante o poder local estar conectado com a nova

concepção de desenvolvimento e integrado com os problemas apontados pela comunidade:

“Existiam, na ocasião (98), dois projetos este do Artesanato e outro que foi tentar implantar
uma empresa de construção civil lá no povoado. Foi apenas uma vantagem temporária,
durou apenas o período que calçaram o Município, mas, o das bordadeiras na Ilha, deu
certo, por se basear numa realidade, numa vocação local, este foi o segredo. O projeto
apenas sistematizou, orientou, qualificou, uma capacidade que elas já tinham, já sabiam
fazer este artesanato (........) Na Ilha, conseguimos fazer um investimento, criamos uma
cooperativa, ou seja o espaço em que elas trabalham. Deu certo! E aparentemente não tinha
nada haver, pois um programa da SECA, leva a pensar que só cuidaria da falta d’água, mas
na realidade qual o maior problema depois da SECA? é a falta de renda. Então o projeto
intensificou e trabalhou a renda que certamente os maridos não estavam produzindo no
campo e então elas puderam de alguma forma e, da forma que elas sabiam, aumentar a
renda familiar. (.........) Lá não existia praticamente atividade econômica, a Ilha assumiu
uma outra dimensão o que refletiu no Município inteiro, porque outras comunidades
quiseram seguir o exemplo, se organizando, o que é o caso da comunidade de Limoeiro.
Isso mostrou que através da organização eles podem avançar. (....) criou-se a consciência
organizativa. (.......) Porém, concordo com as dificuldades levantadas pelas artesãs, é um
problema terrível não se ter um programa de crédito bem definido. Porque para começar
qualquer empreendimento você precisa de apoio financeiro, ninguém começa assim do
nada. Todas essa ações desenvolvidas pelo SEBRAE, BNB, Associação Comercial, todas
emperram no crédito, as pessoas já não têm como sobreviver, como é que podem fazer um
investimento numa máquina, numa marca? Por que a Ilha do Ferro se desenvolveu bem?
Porque houve o incentivo financeiro, não foi apenas a questão técnica, foi também o capital
de giro conseguido através da articulação do CCS, com a SUDENE, Caixa Econômica,
alguns empresários, etc. Essa é a crítica que eu faço ao governo que é de se preocupar pura
e simplesmente com a produção, sem pensar no depois, na comercialização.”259

Enquanto as iniciativas adotadas pelas instituições públicas para o desenvolvimento

das comunidades, finalizam por elaborar objetivos e metas que estão mais relacionadas com

a lógica e o modo de vislumbrar dos profissionais que representam essas instituições do que

com as necessidades concretas e com a vocação das populações beneficiárias, é possível se

deparar com alguns absurdos como a construção de equipamentos sociais que a

comunidade não se apropria ou a implantação de culturas agrícolas inadequadas a uma

região ou ainda, capacitação para segmentos de produção alheios às práticas tradicionais da

população, como foi o caso colocado pelo Prefeito, Jorge Dantas, da capacitação para

258 Trecho transcrito da gravação da entrevista do Prefeito de Pão de Açúcar
259 Entrevista realizada em 05/09/2003
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pedreiro de um grupo de pessoas do município, que ao concluir o serviço, voltaram a

esperar as ações assistencialistas do governo.

Outro importante fator de êxito, que se pode tirar desta análise é a participação ativa

do poder público local; não se pode esquecer que a visão empreendedora do Prefeito Jorge

Dantas foi crítica para o êxito do grupo. A prefeitura sempre apoiou os diversos grupos que

atuaram na Ilha, tanto com as artesãs quanto com seus maridos agricultores. Apoiou desde

o início, com o PRONAGER.

Só assim, com tempo e apoio continuado de executores e do poder local é que se

promove a modificação interna e se permite que elas se exteriorizem – de dentro para

fora!!!

Portanto, em concordância com Judith Tendler260, a realidade sobre o papel da

sociedade civil ou do associativismo no desempenho dos governos deve-se refletir se não

era necessariamente pré-existente ou totalmente independente do governo, já que nesse

caso, o êxito foi viabilizado por uma ação prévia do governo.

Em Pão de Açúcar, o governo local permitiu e ainda criou condições de modo que a

participação das entidades não-governamentais se efetivasse. Outro aspecto apontado por

Tendler e outros261 é o de “causalidade recíproca” entre a organização da sociedade civil e a 

melhoria do desempenho das ações públicas, que podem ser generalizadas para outras

localidades do Nordeste do País. Ficou constatado que os limites entre o público e o

privado aparecem quase que imperceptíveis, para os membros da Cooperativa ART-ILHA,

que compartilham idéias e mantém estreitas ligações com o governo local, ver gráfico 3.15.

260 TENDLER, Judith. “Mitos da reforma do Estado e a Descentralização: conclusões de um estudo de caso no Brasil, in
MELO, Marcus André. Reforma do Estado e Mudança Institucional no Brasil. Fundação Joaquim Nabuco. Massangana:
Recife, 1999.pp. 33-72.
261 Pesquisa sobre a experiência de participação popular na formulação de políticas públicas na cidade do Recife, SAL DA
TERRA/IAF, 1996.
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Gráfico 3.15 – Tipo de relacionamento dos artesãos com a Prefeitura

Relacionamento satisfatório com a
Prefeitura

21%

79%

não
sim

Fonte: Dados coletados através de pesquisa de campo realizada pela autora em 06/09/2003 em Ilha do Ferro.

Finalmente o resultado desta análise, não se baseia em indicadores numéricos; em

concordância com Regina Dunlop, são muito mais reveladoras do que mudanças

relacionadas com compra de utensílios domésticos ou benfeitorias em suas casas, as

mudanças de comportamentos observadas, impossíveis, de serem mensuradas em forma de

indicadores. Como, por exemplo, “captar em questionários de avaliação a cabeça baixa e o

encolhimento dos ombros cedendo lugar a posturas físicas mais afirmativas? De que forma

mensurar conquistas como a capacidade de expressão substituindo a inibição para falar de

seu próprio trabalho e mulheres mais atentas a cuidados com a aparência e orgulhosas da

contribuição que passam a aportar a suas famílias e à própria comunidade?”. 262

O Programa teve sua evolução: da gestão institucional e voltada para a melhoria da

geração de renda dos habitantes da região atendida, para a gestão e organização comunitária

na construção de uma nova realidade econômica social. Expressão deste considerável

avanço sócio institucional foi a instalação da Cooperativa AR-TILHA263, em 1999,

considerado como o resultado mais importante do Programa, uma vez que representa uma

significativa mudança qualitativa, no momento em que a população e os técnicos passaram

a ser sujeitos de seu destino. Os registros de que o Programa, a partir dessa etapa, passou a

ser multiplicado espontaneamente para outras comunidades próximas através dos próprios

262 Coordenadora do Programa Artesanato Solidário de 1998-2002, em entrevista realizada em dezembro de 2002.
263 A cooperativa ART-ILHA está legalizada desde maio de 1999, junto aos órgãos oficiais competentes.
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agentes, se constitui em mais um indicador importantíssimo, tornando-se responsável pela

criação de ações coletivas autônomas, elemento indispensável para o desenvolvimento

auto-sustentado.

Em visita na época das entrevistas, setembro/2003, verificou-se que na comunidade

vizinha, Limoeiro, a Cooperativa ART-ILHA foi chamada para repassar o que foi por elas

aprendido “queremos desenvolver igual à Ilha do Ferro”264. A Cooperativa ART-ILHA, já

se considera capaz de ser multiplicadora de “ensinamentos” , como diz Rejânia, sua Vice-

presidente, e complementa “o ideal é que todos se organizem para melhor trabalhar e

melhor ter direitos para conseguir o que precisa como cidadã”.

Desta forma, vê-se que o grande trunfo para o êxito do Programa é a rejeição ao

assistencialismo, recurso, até então, utilizado na grande maioria dos programas em regiões

atingidas pela Seca.

Portanto, a grande novidade é que, ao contrário do modelo assistencialista

tradicionalmente empregado pelo poder público na tentativa de diminuir as conseqüências

da pobreza na região atingida pela seca, foi aqui observada ação nos moldes do DLIS,

conseguindo inserir no mercado este contingente de população.

Em vez de impor às pessoas que vivem na região ações que as condene à

dependência, como as cestas básicas, por exemplo, o objetivo do Programa foi e ainda é o

de oferecer condições para que as pessoas possam por elas mesmas obter a cidadania e,

como conseqüência, criar capital social necessário para o processo de desenvolvimento

local integrado e sustentável.

264 Depoimento de moradores de Limoeiro, outra comunidade de Pão de Açúcar, também visitada em 07/09/2003, onde a 
vocação local é fazer doce de goiaba.
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CONCLUSÃO

Reconhece-se assim que a suposição central desta pesquisa é verdadeira.

Anteriormente à implementação do Projeto, existia um potencial local para mobilização do

processo de desenvolvimento, neste caso, o artesanato de tradição e, a forma utilizada das

ações de estímulo ao Empreendedorimo e das ações nos moldes do Desenvolvimento Local

Integrado e Sustentável foi fator gerador de êxito na comunidade.

Detectou-se ser esta forma de empreender, a base da auto-sustentabilidade

econômica, que além de melhorar sua renda familiar, proporciona o resgate da auto-estima

e da cidadania.

Não apenas as artesãs, beneficiárias do Programa, obtiveram melhoria de qualidade

de vida, como também, as pessoas de toda rede de relacionamentos; todo o entorno foi

beneficiado, participante ou não do Programa.

A baixa escolaridade das artesãs foi um dificultador, porém não prejudicou a

implementação do Projeto nem à sua institucionalização como Programa e, muito pelo

contrário, as artesãs foram motivadas a darem continuidade aos estudos.

Houve o resgate e valorização da cultura local, constatado pela procura das jovens

interessadas em aprender a bordar o Boa-Noite; tradição que estava esquecida pela maioria

da comunidade. Foi verificado o fortalecimento da cidadania das artesãs, através de pleitos

e reivindicações para realização de benfeitorias para a comunidade, nas áreas de infra-

estrutura, educação, saúde e comunicação. E, conseqüentemente, o aumento da participação

nas políticas públicas para resoluções de problemas do município.

O motivo de participar como beneficiário do Programa foi, no início, aumentar a

renda familiar, porém, com o estímulo ao espírito empreendedor através daquilo que

sabiam fazer, as artesãs, começaram a vislumbrar não somente à renda, mas também, a

melhoria da qualidade de vida, o resgate da auto-estima e da cidadania.

A visão empreendedora dos idealizadores desse Programa objetivou ações que

geraram a auto-sustentabilidade e não a dependência às ações assistencialistas comuns em

programas implementados na área de Seca. Foram pessoas que encontraram dificuldades no

início da elaboração do Projeto – convencer o sistema orçamentário para liberação de

verbas de seca para capacitação; na implementação quando depararam com artesãos



134

desestimulados e esquecidos à própria sorte junto à cultura coronelista; porém, no processo

de continuidade até a transformação em Programa permanente, com a credibilidade dos

atores sociais e políticos no Programa, inclusive do poder local, a única dificuldade

continua sendo a questão de um sistema nacional de microcrédito.

Existe de fato a necessidade de uma “manutenção” da Cooperativa exercida pelas

entidades parceiras não apenas devido ao problema de logística e microcrédito, mas,

também, devido a problemas cotidianos, que só com experiência nessa área tão complexa,

as artesãs serão capazes de assumirem sozinhas.

O que foi presenciado, durante essa pesquisa, na Ilha do Ferro foi um exemplo do

poder do associativismo na organização, ocupação, motivação, persistência e cidadania

daquelas artesãs.

A formação empreendedora aparece, então, fundamentada no desenvolvimento do

autoconhecimento com destaque na perseverança, na imaginação e criatividade, associadas

à inovação. Dessa forma, passa a ser importante não só o conteúdo do que se aprende, mas,

sobretudo, como é aprendido.

Constatou-se, portanto, em primeiro lugar, que o desenvolvimento humano e social

de forma sustentável não pode ser aceito como o modelo característico dos projetos

governamentais, onde a racionalidade instrumental estabelece, os objetivos, as metas e as

etapas a serem implementadas de acordo com uma lógica inflexível. A idéia inicial pode até

ocorrer, como o caso do Programa Emergencial da Seca, mas que se pense em ações

alternativas e permanentes, com a participação da sociedade civil organizada para a decisão

das ações necessárias.

É preciso inverter a iniciativa; as instituições públicas têm encravado em sua cultura

que as comunidades pobres não têm iniciativa e que não são capazes de empreender seus

próprios processos de desenvolvimento.

Quanto à questão da suposição secundária sobre a vulnerabilidade, a pesquisa

reconhece como verdadeira. Através dos depoimentos dos consultores encontrou-se

receptividade e facilidade em absorver as capacitações oferecidas.

Pode-se concluir que a participação democrática nos modelos de gestão

descentralizada nas formas do empreendedorismo individual e coletivo, como também, o
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protagonismo cooperativo parecem ser os meios mais viáveis para a inserção social das

populações mais carentes e que também vivem em lugares carentes.

Dentro deste contexto, vale dizer, porém, que é pouco provável que um projeto

isolado possa resolver um problema ou uma situação social negativa. Um Projeto pode

estabelecer um impulso para a mudança, pode iniciá-la, mas não basta, por si mesmo, para

que toda a transformação desejada ocorra.

Sugestões

Os Programas de caráter público devem criar um ambiente favorável ao

empreendedorismo, no qual, estejam incluídos, espaços de discussão, reflexão,

possibilitando o desenvolvimento de competências empreendedoras.

Desenvolver o perfil empreendedor, capacitando o indivíduo para que crie, conduza

e implemente o processo inovador de elaborar novos planos de vida, de trabalho, de estudo,

de negócios, sendo, dessa forma, responsável pelo seu próprio desenvolvimento e de sua

comunidade/organização.

Os empreendedores sociais constituem um conjunto de indivíduos cujos

comportamentos estão fora do tradicional. Tais comportamentos devem ser estimulados e

recompensados naqueles que têm a capacidade e o temperamento para este tipo de trabalho.

Implementar modelo de projetos “de dentro para fora” que é a forma mais acertada

de promover o desenvolvimento em áreas carentes. Uma das principais razões é que se

atinge com maior rapidez e eficácia umas das principais metas da promoção do

desenvolvimento que seria o aumento da auto-estima do público alvo. Este é um dos

primeiros objetivos que se deve perseguir. Com isso, o público alvo passa, com mais

facilidade, a colocar suas propostas e, conseqüentemente, ser menos passivo no processo de

intervenção. Assim, os talentos individuais e coletivos, principalmente relacionados ao

Empreendorismo, afloram, dando mais eficiência ao processo;

Tão importante quanto estimular o empreendedorismo é ampliar a capacidade de

gestão – ajudar efetivamente a resolver as questões problemas do dia-a-dia que

desestimulam e desagregam a comunidade;
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Integrar o poder local, que é parte de “dentro” do processo, pois, somente com sua

participação é que temos o “de dentro para fora”. No caso em estudo da Ilha do Ferro, o

poder local pode ser considerado como parte do acompanhamento por longo prazo, pois a

Prefeitura sempre continuou apoiando não importando o parceiro atuante do momento.

Agilizar o processo de legalização de cooperativas, que os órgãos competentes

apóiem as cooperativas no trâmite dos procedimentos.

Viabilizar a implantação de um Sistema de microcrédito, de maneira que as

cooperativas possam ter acesso.

A tarefa de garantir a subsistência sustentável e uma qualidade de vida aceitável

para todos, tem que significar, na realidade, tarefa primordial para todas as regiões onde a

sociedade civil está distribuída. Não deve persistir com a competição intra-regional.

Reconhecer que a manutenção, sustentabilidade e, principalmente, continuidade do

trabalho do executor é a garantia pela continuidade do crédito, e este é o elo final dessa

corrente de otimização dos recursos aplicados para obtenção dos resultados e do

rendimento global do Programa, considerados as metas e os resultados.

Inserir como parceiras as organizações da sociedade civil na execução de políticas

públicas, de sorte que o resultado tenha efeito duradouro e as pessoas envolvidas se tornem

multiplicadoras dos benefícios que recebem.

Por fim, implementar ações alternativas nas áreas de Seca; que não seja apenas

através da agricultura de subsistência, e sim, ações que estimulem a vocação local para

geração de renda de forma sustentável, de forma que deixem de ser os flagelados da

próxima seca.
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ANEXO-B

As artesãs do bordado Boa-Noite durante suas atividades
O artesanato em madeira, feito
pelos homens da localidade,
representam preferencialmente
os pássaros da região.

Guardanapo com o bordado "Boa a Noite" feito em puro linho
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ANEXO-E
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ANEXO-L

ART-ILHA
Cooperativa dos Artesãos da Ilha do Ferro

Pão de Açúcar / Alagoas / Brasil
CEP. 57.400-000

Telefax: (082) 624-8013

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto: TOALHA DE JANTAR Referência:

Cor: BRANCA___________________________________________________________________
Tipo(s) de bordado(s): BOA NOITE CHEIO___________________________________________
Dimensões (medidas-padrão): 1,50 X 2,50 m____________________________________________
Materiais utilizados: LINHO BRASPÉROLA E LINHA ESTERLINA_______________________
Peso: 0,340 gr________________ Capacidade de Produção Mensal: 02_______________________
Preço de Venda: _______________________________________
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ART-ILHA
Cooperativa dos Artesãos da Ilha do Ferro

Pão de Açúcar / Alagoas / Brasil
CEP. 57.400-000

Telefax: (082) 624-8013

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto: CONJUNTO LENÇOL CASAL Referência:

Cor:
MARROM_______________________________________________________________Tipo
(s) de bordado(s): BOA NOITE
FLOR_____________________________________________
Dimensões (medidas-padrão): 2,50 X 2,70
cm___________________________________________
Materiais utilizados: TECIDO PERCAL, LINHA ANCHOR
(CORRENTE)___________________
Peso: 1,700 gr________________ Capacidade de Produção Mensal: 02
______________________
Preço de Venda: _______________________________________
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ART-ILHA
Cooperativa dos Artesãos da Ilha do Ferro

Pão de Açúcar / Alagoas / Brasil
CEP. 57.400-000

Telefax: (082) 624-8013

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto: CONJUNTO LENÇOL CASAL Referência:

Cor: AMARELO MANTEIGA_______________________________________________________
Tipo(s) de bordado(s): BOA NOITE CHEIO E PONTO CHEIO____________________________
Dimensões (medidas-padrão): 2,50 X 2,70 m____________________________________________
Materiais utilizados: TECIDO PERCAL E LINHA, ESTERLINA E LINHA ANCHOR
(CORRENTE)
Peso: 1,700 kg_______________ Capacidade de Produção Mensal: 01_______________________
Preço de Venda: _______________________________________
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ART-ILHA
Cooperativa dos Artesãos da Ilha do Ferro

Pão de Açúcar / Alagoas / Brasil
CEP. 57.400-000

Telefax: (082) 624-8013

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto: CONJUNTO LENÇOL CASAL Referência:

Cor: BRANCA (DIVERSAS)________________________________________________________
Tipo(s) de bordado(s): BOA NOITE CHEIO____________________________________________
Dimensões (medidas-padrão): 2,50 X 2,70m____________________________________________
Materiais utilizados: TECIDO PERCAL E LINHA ESTERLINA____________________________
Peso: 1,700 kg_______________ Capacidade de Produção Mensal: 01_______________________
Preço de Venda: _______________________________________
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ART-ILHA
Cooperativa dos Artesãos da Ilha do Ferro

Pão de Açúcar / Alagoas / Brasil
CEP. 57.400-000

Telefax: (082) 624-8013

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto: CONJUNTO LENÇOL BEBÊ Referência:

Cor: VERDE CLARO______________________________________________________________
Tipo(s) de bordado(s): BOA NOITE CHEIO E PONTO CHEIO____________________________
Dimensões (medidas-padrão): 1,10 X 1,70 m____________________________________________
Materiais utilizados: CAMBRAIA DE LINHO E LINHA ANCHOR (CORRENTE)____________
Peso: 0,350 gr________________ Capacidade de Produção Mensal: 03_______________________
Preço de Venda: _______________________________________
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ART-ILHA
Cooperativa dos Artesãos da Ilha do Ferro

Pão de Açúcar / Alagoas / Brasil
CEP. 57.400-000

Telefax: (082) 624-8013

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto: JOGO AMERICANO Referência:

Cor: BRANCA (DIVERSAS)________________________________________________________
Tipo(s) de bordado(s): BOA NOITE CHEIO____________________________________________
Dimensões (medidas-padrão): 0,35 X 0,45 cm___________________________________________
Materiais utilizados: CAMBRAIA DE LINHO E LINHA ESTERLINA______________________
Peso: 0,045 gr________________ Capacidade de Produção Mensal: 30_______________________
Preço de Venda: _______________________________________
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Roteiro de Perguntas para a Entrevista

1. Expresse sua opinião sobre a decisão de implementar projeto que promovesse
o desenvolvimento, não pela forma tradicional e sim a partir dos recursos e
potenciais locais, ou seja, de dentro para fora?

2. Que variáveis internas (administrativas) e externas (econômicas, sociais
e políticas) interferiram no funcionamento do Projeto?

3. Quais os instrumentos de gestão mais utilizados?

4. Quais foram os pontos fortes e fracos da gestão do programa?

5. Quais os pontos críticos da implementação?

6. Quais os fatores institucionais e organizacionais que viabilizaram o
êxito desse projeto - do âmbito do Programa da seca de 98 (caráter emergencial) -
levando os seus idealizadores a darem continuidades com estas ações
constituindo um Programa de caráter permanente (Programa Artesanato
Solidário)?

7. Qual a participação do PRONAGER no contexto da Comunidade Ilha do Ferro?

8. Qual foi o impacto sobre a comunidade e quais foram os efeitos mais positivos
(úteis) e negativos (constrangedores) do contexto?

9. Em sua opinião, o que gerou o sucesso da comunidade Ilha do Ferro em
Pão de Açúcar no Estado de Alagoas?

10. O estímulo ao Empreendedorismo foi o instrumento essencial para o 
desenvolvimento Local Sustentável dessa comunidade? Por que?

PS: Se você quiser responder alguma pergunta que aqui não foi formulada
fique livre para fazê-la e respondê-la.
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