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Interacao entre acao coletiva e acao publica 
no manejo de recursos comuns no Nordeste 
do Brasil 

Eric Sabourin 

Resumo 

Nos ultimos anos, novas formas de acao coletiva dos agricultores do 
Nordeste tern se implementado entre as comunidades rurais e as 

organizacoes dos produrores familia res. Varies desses dispositivos 
coletivos se mobilizaram por meio da sociedade civil organizada em 
foruns hibridos, redes e arriculacoes para conseguir urn reconhecimento 

ou um apoio por parte dos services publicos. 0 trabalho exam ina os 

ensinarnentos e os lirnites desses modos de interacao entre a acao coletiva 
dos agricultores e as politicas publicas. Baseia-se na analise cornparativa 

de tres casos de dispositivos de manejo de recursos comuns: pastagens na 
Horesta seca, biodiversidade e agua. 

Palavras-chave: organizacoes de agricultores, politicas publicas, 
dispositivos coletivos, reciprocidade, Brasil. 

Introducao 

A cornunicacao apresenta resultados parciais da pesquisa "Organizacoes 

rurais e politicas publicas de desenvolvimento sustentavel: Covernanca e 
manejo de recursos naturais no Brasil e na Indonesia'". 0 estudo tern do is 

eixos: caracterizar as percepcoes e apropriacoes da nocao de desenvolvi
mento susrentavel pelas organizacoes rurais; analisar as interacoes entre 

acao coletiva dos produtores e acao publica do Estado. Esse texto rrata do 
segundo eixo. Examina experiencias de reconhecimento ou de apoio 

Financiado pelo elRAD c pelo Minisrcr« de Ia Recherche er Technologic da Franca, Ediral 
A~'-lCS Conccrtadas Intcgradas "Culruras c sociedades no dcsenvolvirncnro susrent.ivcl" 200.>. 
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Eric Sabourin 

publico as iniciativas coletivas de manejo de recursos naturals comuns por 

agricultores familiares, em diferentes situacoes do Nordeste serni-arido. A 

questao colocada e: como as poliricas publicas podem fortalecer as esrru

turas coletivas locais que produzem bens comuns ou publicos. 

As politicas publicas de desenvolvimento rural susrentavel no Brasil 

apoiarn-se sobre tres processos de inreracao com as organizacoes de pro

dutores: a parricipacao na orientacao de programas especiais (Iura contra 

a seca, luta contra pobreza): a implemenracao de conselhos municipais de 

desenvolvimento rural susrentavel e a abordagem territorial. Houve 

alguns avances em termos de represenracao das comunidades rurais e de 

aprendizagem institucional (Schneider et. al., 2003), entretanto, essas 

politicas nao tern conseguido reverter as relacoes de dorninacao e de assi

metria entre agricultores familiares e as elites polfricas e administrativas 

(Calion et al., 2001). Paralelamente a esse enfoque, as organizacoes de 

produtores tern negociado a co-consrrucao de ferramentas de politicas 

publicas regionais com diversos niveis do Estado (municipal, estadual, 

federal). Dadas as diversas formas de institucionalizacao dos grupos de 

agricultores e da sua relacao com os poderes publicos, utilize 0 termo 

generico de "dispositivos coletivos ou institucionais" no sentido dado por 

Mormont (1996): "arranjos e configuracoes entre atores de diferentes 

tipos numa perspectiva de regularnentacao". 

A primeira parte apresenta as principais caracrerisricas e 0 impacto 

desses dispositivos coletivos a partir de tres casos. Na segunda parte sao 

analisados os seus limites e as inovacoes produzidas em termos de inte

racao entre organizacao dos agricultores e politicas publicas: a terceira 

parte rrata dos ensinamentos metodol6gicos e reoricos, 

Dispositivos coletivos de manejo de recursos naturais comuns 

Tres casos reconhecidos por politicaspublica: 

Apresento rres casos de gestao de recursos naturais que pela mobilizacao 

coletiva dos agricultores e dos seus aliados, levaram a diversos processos 

de co-construcao de politicas publicas especificas. 
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Osjimdos de pasto da Bahia. No anos 1980, no nordeste da Bahia, as pas
tagens comuns na floresta seca (caatinga) de comunidades camponesas 

foram invadidas e cercadas par terceiros num contexte de especulacao 

fundiaria por conta da irnplantacao da irrigacao no Vale do Rio Sao 

Francisco. Um movimento dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da 

regiao de juazeiro, apoiado pela igreja carolica negociou a inrervencao do 
governo de Estado para preservar a integridade dessas areas abertas, cha

madas de fundos de pasto. Urn projeto incentivou a criacao de associacoes 

cornunirarias de criadores, as quais os pastes comuns indivisos, recensea

dos e cadasrrados, fossem atribuidos mediante 0 estabelecirnenro de titu

los de propriedade coletiva. As areas coletivas reconhecidas beneficiararn

se do estatuto de terras de reforrna agraria, facilitando as associacoes 0 

acesso ao crediro e as infra-estruturas hidricas. Esse programa permitiu 

preservar importantes areas de caatinga, manter comunidades de criado

res em sistema de pastagem extensiva e incentivar uma producao de capri

no-ovinocultura de qualidade: 0 bode do Serrao (Sabourin et al., 1995). 

Porern, 20 anos depois do inicio do programa, observa-se urn aumen

to da pressao sobre 0 recurso por meio do crescirnento dos rebanhos 

(tabela I). Os fundos de pasto estao arneacados de serem aproveitados de 

forma desigual pelas familias com grandes rebanhos. No distrito de 

Massaroca (Juazeiro-BA), por exernplo, existe uma grande diferenca entre 

os pequenos criadores (50/60 ovinos ou caprinos) e as familias que reu
nern 1000 cabecas, 

1;a:bela 1
Estimacio da evolucao dos rebanhos em tres comunidades
 
do Municipio de juazeiro
 I

Caprinos Bovinos, -=r~ Ovinos 1992-2000_ 1992-2000 1992-2000 

135~ 

Total VA 
1992-2000

350 7~~~t") 
400 660 1400 

~OO I 8GO I 1700 

',;=
I 2500 60 

I 4000 L250
 

Potue: I'rvquisa junco an Comire das Associacoes AgropJ.sroris de Massaroca (1993 2001). 1 bovine adu!to
 

Cachoeirinha 300 2000 2700 

Curral Novo 420 2500 2500 

~_inha 1500 I 122Ll 2500 

I Llnidade Animal (lJA) ; \ pequeno rurninanrc = 0,2 UA. 

0= 

~---------------------------~ 
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As comunidades federadas no Cornice de Associacoes de Massaroca tive

ram que redefinir novas normas de uso para manter a preservacao e 0 

cornpartilhamento do recurso. 

No Estado da Paraiba, os Bancos de Sementes Comunitdrios (BSC) da zona 

serni-arida cujo objetivo inicial era manter estoques de milho e feijao de 
urn ana para outro, tern contribuido progressivamente para a conservacao 
e recuperacao de especies locais e de cultivares adaptados aos ecossistemas 
e aos modos de consumo da regiao (Almeida e Cordeiro 2001). 

Os BSC obtiveram em 1999 urn reconhecimento oficial da Secretaria 
de Agricultura do Estado para que assumam 0 programa publico de dis
tribuicao e conservacao de sementes. Puderam assim encontrar novos 

recursos e, sobrerudo, uma legitimidade institucional para continuar a sua 
dupla tuncao de seguran<;:a alimentar e de preservacao e valorizacao das 
variedades locais de feijao e rnilho, garantindo mais biodiversidade 

(Almeida et al., 2002). 0 nurnero de bancos quase duplicou a partir de 
2000 (tab. 2). Este reconhecimento se traduziu por acordos contratuais: 
Os BSC, Ii onde existern, podem assumir a distribuicao publica de 
sementes que vai da avaliacao das necessidades aadrninisrracao dos esto
ques e asua redistribuicao. 

Tabela 2 

Evolucao dos Bancos de Sementes Comunitarios na Paraiba 

Ano Nurnero N° Familias No. N° Silos 

BSC 

Reserva em 

T Munidpios 

1998 62 1 860 15 

1999 66,5 

2000 

129 3830 

200 100,46920 98 

2004 

55 

220 162 4887145 55 

Fonte, Pesquisa. 2005. 
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Interalfao entre alfao coJetiva e alfao publica no manejo de recursos comuns 

A partir de 2002, mediante negociacao da Arriculacao do Semi

Arido/Parafba2 (ASA-PB), 0 apoio publico e repartido por 50% em 

sementes e 50% em recursos Iinanceiros, de forma a perrnirir aos BSC de 

pre-hnanciar a compra de variedades locais junto a agriculrores, no con

junto da regiao e nao apenas a nfvel local. Pinalrnente, uma lei do Estado 

da Paraiba Iegaliza a distribuicao via os BSC, de sementes que nao sao 
obrigatoriamente certiticadas por firmas especializadas. 

Manejo de dgua domestica via construcdo de cisternas. Ha cerca de quinze 

anos, varias organizacoes de produtores apoiadas por ONG's cornecararn 

a difundir cisternas para armazenamento das aguas de chuva na regiao 

semi-arida, Trata-se de urn sistema econornico de cisternas cilindricas e 

semi-enrerradas [eitas de placas finas de cimento pre-rnoldado. A divul

ga<;:ao desse modelo foi acompanhada, em varias regioes, notadarnenre em 

todo 0 Estado da Paraiba, de diversas formas de credito rorativo com 
caucao solidaria que vao do aurofinanciarnenro total (tipo consorcio) ao 

reernbolso parcial ou total do custo do material. A cisterna sendo geral

mente construfda pelos proprios produtores em sistema de ajuda mutua 

irnutirdo), com pre-financiarnento realizado com recursos externos e 

administrado internamente, Essas medidas de crediro e de autohnancia

mento parcial tern urn forte valor simbolico. 

Alern dos argumentos em terrnos de autonornia, independencia e res
ponsabilizacao dos atores locals, elas oferecern uma alternativa ao clienre

lismo dos politicos locais que preferern distribuir gratuitamente poc;:os, 

bombas e cisternas (ou agua suja por carninhoes pipa) para conseguirem 
beneficios eleitorais imediatos, sem se preocupar depois com a manu

tencao desses equipamentos (Diniz 2002; Duque e Cirne 2001). 
Desde 2002, a Arriculacao no Semi-Arido-BrasiIlASA-Brasil 

(Federacao das Articulacoes do Semi-Arido dos diversos Estados do 

Nordeste) negociou junto ao Estado Federal urn amplo programa de 

apoio as iniciativas de construcao desse tipo de cisternas: 0 "Programa de 
formacao e rnobilizacao social para a convivencia com 0 Semi-Arido: Urn 

Milhao de Cisternas/P1MC" administrado por Unidades de Gestio da 

F6ruITI regional lubrido associarido STR. Igreja e ONG. 

261 

2 



Eric Sabourin 

propria ASA em cada Estado. Em toda a Paraiba 0 PIMe integrou 0 sis
tema dos fundos rotativos solidarios, sem que isto limitasse a multipli
cacao das cisternas (quadro 1). 

L
 

Quadro 1 

no Estado da Paraiba 

• Comunidade de Caicara 

(Soledade-PB) 

• Comunidade de Gamaleireira 

(Massaranduba-PB) 

• P610 Sindical da Borborema 

Indicadores de construcao de cisternas com fundos rotativos 

•	 11 cisternas em 2 anos (uma so 

financiada na origem) 

•	 91 cisternas em 3 anos (10 + 15 

= 25 financiadas) 

•	 - Municipios de Remigio, 

Solanea, Lagoa Seca e 

Massaranduba 

• 328 em 2001 

•	 Fundos rotativos no Estado da 

Paraiba (2005) 

•	 1 800 comunidades 

· 228 cisternas entre 1998 e 2000 

• - Municipio de Esperanca: 178 

cisternas entre 1998 e 2001 

• 20 000 famflias 

• 140 municipios 

Caracteristicas comparadas dessas experiencias 

Problemas e atores. Os tres casas estudados respondem a problemas de 

acesso a recursos naturais essenciais para os sistemas de producao ou a 
sobrevivencia das familias (pastas, sernentes e agua). 

Os atores sao agricultores familiares que, para resolver esses proble
mas, optaram por uma rnobilizacao coletiva institucionalizada numa 
organizacao formal (associacao) ou num dispositivo institucional: cornu
nidade, grupo do fundo rotativo de cisternas. 

Essas iniciativas se ap6iam sobre praticas anteriores de ajuda mutua 
(trabalho, sementes) e de manejo compartilhado de recursos comuns 
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Inreracao entre a<;:ao coletiva e a<;:ao publica no manejo de recursos comuns 

(pastagens, terras, agua). Essas praricas eram antes garantidas pelo respei

to das regras de reciprocidade entre familias (Polanyi 1944; Sabourin, 

2004). 0 caso do sistema de fundo de pasto mostra 0 sucesso da adap

tacao de formas e regras de reciprocidade camponesa numa estrutura ins
titucional moderna e formalizada: a associacao de produrorcs. Essa 

situacao corresponde ao fato social total de Mauss (1924), pois, todo 0 

sistema de producao e de vida do grupo depende do respeito dessas regras 

comuns em torno do fundo de pasta. 

Impactos diiersijicados. Os rres tipos de dispositivos tiveram um impacto 

local forte porque atingiram a maioria, quando nao a rotalidade das fami
lias das comunidades envolvidas. Isto se deve a propriedade comum do 

recurso (Horesta de caatinga) ou ao baixo custo dos investirnentos (silos 

de zinco para sementes, placas de cimento para cisternas). As familias 

mais pobres, que geralmenre so podem tel' acesso a cisternas comunirarias 

ou doadas, conseguiram adquiri-las pOl' meio dos fundos rotativos e da 
autoconstrucao. Essa caracteristica, tao rara entre politicas publicas de 

carater socio-ambienral, merece destaque. 

o impacto politico perpassa a escala dos dispositivos: 0 estatuto das 

terras de fundo de pasto criou urn precedence na legislac;ao federal de reior

ma agraria em termos de acao fundiaria descenrralizada, A Lei de Semenres 

vale para todo 0 Estado da Paraiba e mexeu com a discussao da Lei Federal 

de Cultivares. Os fundos rotativos para construcao de cisternas na Paraiba 
foram objeto de controversia a nfvel federal entre 0 governo e a ASA-Brasil. 

Co-construcdo de instrumentos depoliticaspublictls: Nos tres casos, praticas 
de manejo coletivo dos recursos deram lugar aproposta, negociacao e co

execucao de insrrumentos originais de pol iticas publicas pelas organi

zacoes de agricultores ou mediante a rnediacao de articulacoes regionais 

da sociedade civil. 

No caso dos fundos de pasto, os movirnenros sociais e as comunidades 

rurais negociaram rnedidas especfficas: titulos de propriedade coletiva, que 

foram autorizados mediante uma adapracao da lei de reforma agraria, pOl' 

parte do Incra e do Instituto de Tetras da Bahia. Porern, sao as novas asso
ciacoes de produrores, criadas para garantir esses titulos que passam a rece

bel' apoio do Incra ou do Procera para manejar as areas cornunitarias. 
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No caso das sernentes, a negociacao da Asa-PB permitiu urn reconhe
cimento institucional e legal (mediante uma lei especifica) dos bancos 
cornunirarios assim como a criacao de urn fun do estadual de apoio para a 

compra de sernentes regionais. Em compensacao os Bancos cornunirarios, 
mediante a Asa-PB, os STR ou ourras ONG, se comprometem em asse

gurar a disrribuicao anual das sementes aos agricultores, incluindo aque

las fornecidas pe!a Secretaria de Agricultura da Paraiba. 
Finalrnenre, 0 Programa federal 1 M cisternas esta sendo cxccutado e 

manejado peia acao coletiva da sociedade civil no conjunto dos Esrados 
do Nordeste mediante unidades gestoras, que podem ser ONG, sindica
tos municipals, polos sindicais ou organizacoes locais de agricultores. 

o resultado de maior impacto dessas experiencias e precisamente a 
concretizacao nas politicas publicas da interacao entre a acao coletiva das 
organizacoes rurais c 0 poder publico do Escado brasileiro. Esse processo, 
uma vez integrado pelos movimentos sociais e politicos, deu lugar aco
construcao de instrumentos legislativos para enquadrar e perenizar essas 
inovacoes insritucionais: 0 estaruro de terras de reforma agraria dado aos 

fundos de pasto para permitir a propriedade coletiva, a lei de Sernenres da 
Paraiba, para legalizar a acao dos BSC, os convenios entre 0 Estado 
Federal, a Asa Nordeste e as unidades gestoras locais no caso das cisternas. 

Limites e inovacoes das interacoes entre organizacoes 
e politlcas publicas 

A institucionalizacao da acao coletiva nesses dispositivos tern facilitado 0 

seu reconhecimento publico e assim 0 acesso a apoios ou a recursos publi
cos. Existem duas lirniracoes prineipais: as rensoes ligadas aaplicacao das 
politieas publicas e a concorrencia entre regras de reciprocidade e normas 
do inrercarnbio capiralisra. Apesar desses limires, os processos mostram 
inovacoes institucionais e politicas: trata-se do pape! das arriculacoes 
regionais da sociedade civil e do reconhecirnento da capacidade dos cole
tivos dos agricultores em produzir ou manejar bens comuns e publicos, 
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Interalfao entre alfao coletiva e alfao publica no manejo de recursos comuns 

Limites na aplicacdo das politicas publiCtlJ 

Ap6s alguns anos de acompanhamento desses dispositivos, constara-se as 

mesmas tens6es devidas a rupturas e descontinuidades dos programas 
publicos, as diferencas de ritrno c de prioridade econornica ou social em 

termos de investimento entre os poderes publicos e as organizacoes rurais 
e, hnalmente, a falta de compromisso e de cornpetencias dos services tee

nicos publicos ou das empresas privadas sub-conrraradas. 
De faro, existem pressoes ou manipulacao dos poderes politicos locais, 

por vieses assistencialistas ou dientelistas. Por exemplo, existem tensoes 

entre a ASA/PB e 0 governo quanto ao ritrno do programa de construcao 

de cisternas. Assim, ° governo exige prazos extrernamente limitados entre 
a liberacao dos recursos e a prestacao de comas que, segundo a ASA/PB, 
nao sao compativeis com 0 trabalho educativo que caracteriza 0 progra
rna nesse Estado, Prazos apertados nao perrnitern 0 trabalho de mobili

zacao, conscientizacao e capacitacao para a aprendizagem do processo de 
construcao das cisternas e, sobretudo, de manejo dos fundos rorativos. 

A pressao do governo para repassar recursos as prefeituras para a real i
zacao de uma parte do programa (no ana das eleicoes municipais) causou 

grande preocupacao, Para a sociedade civil paraibana, a distribuicao gra

tuita de cisternas consrruidas por hrmas privadas com altos custos, repre

senraria uma verdadeira regressao: 0 fim dos programas de capacitacao 
para autoconstrucao, 0 risco dos beneticiarios deixarem de se sentir res
ponsaveis e a volta do clienrelismo politico. 

Complementariedade e contradicdo entre reciprocidade e intercdmbio 

Uma parte das relacoes no seio desses dispositivos esta fundada no prin

cipio de reciprocidade. Sao relacoes estruturadas em fun<;:ao do interesse 
da totalidade do grupo, ou ainda do interesse pelo outre, e nao apenas pot 

si so (Temple 1997, 1998). 

De fato, esses dispositivos produzem bens publicos (Ostrom; Ostrom 
1978) e contribuem para 0 bern comum (Blais 1980). As estruturas de 

reciprocidade, alern de produzirern valores de usa (conservacao de semen
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res, rnanejo dos pastos, cisternas, etc) geram tambern valores humanos ou 
eticos como a conhanca, a responsabilidade e a justica. As relacoes de reci
procidade bilateral produzem amizade e alianca: as relacoes de reciproci
dade rernaria (tres ou mais sujeiros), como 0 manejo cornpartilhado de 
bens comuns, produzem valores de confianca, responsabilidade e jusrica, 

como 0 expressam os agricultores desses dispositivos. 
Sao csses valores, geralmente nao identificados e reconhecidos pelos 

usuaries, que permitem manter as regras de compartilharnento ou de 
ajuda mutua entre os beneficiaries. Alern de produtos, se tornam assim 
motores da reproducao das relacoes de reciprocidade (Sabourin 2005). Se 
esses valores preexistem entre certos individuos ou ern certos grupos, tais 

rclacoes permitem, pelo menos, reproduzi-los. Agora, acabar corn as pres
racoes de reciptocidade ou substlrui-las por relacoes de intercambio e 
muito facil, mas geralmente, terrnina corn a reproducao desses valores, 
pois a 16gica do inrercarnbio ea da concorrencia para 0 interesse indivi
dual, para a acurnulacao do lucro e pela privacizacao dos recursos. 

Ern realidade, nesses dispositivos, nao se trata de nenhuma rnaneira de 
algum altruisrno de origem indigena, camponesa ou religiosa: pois as 
presracoes sao assumidas pelos agrieultores por necessidade (as vezes de 
sobrevivencia). Esses dispositivos se caracrerizarn por urn acesso aberro a 
qualquer membro da cornunidade ou da associacao, porranto, reduzem 0 

processo de diferenciacao entre produrores. 
Mas as regras de reciptocidade nunca estao definitivamente estabeleci

das. No caso de Massaroca, elas foram submetidas a concorrencia das nor
mas do intercarnbio capiralisra que conduziram ao aumento da pressao 
sobre 0 recurso e tiveram que ser reajustadas. Certos agricultores aprovei
tarn-se mais que outtoS das inovacoes e dos services. Geralmente, e0 caso 
das familias pr6ximas das liderancas, dos tecnicos, e obviamente, daque
las que se beneficiam das melhores doracoes ern rerras, mao de obra ou 
renda moneraria complementar (Duque et al., 2004). A aprendizagem a 
nivel das bases e ainda reduzida ou lema dernais para garantir uma criti

ca e urn controle social (Sidersky et al, 2004), dai 0 interesse pelo papel 
de inforrnacao, capaciracao e rnediacao das articulacoes regionais da socie
dade civil: federacoes, f6runs, redes, etc. 
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Inovacoes: novas relacoes entre sociedade civil e Estado 

As comunidades e as suas organizacoes de base nao tern 0 poder de nego
ciar dircrarnenre apoios publicos e passam pelo apoio de movimentos 
socia is mais amplos. 0 projeto "fundos de paste" foi obrido por uma 
alianca entre a igreja catolica, a Pastoral da Terra e varies STR's da Bahia 
(Sabourin et al., 1995). Para os BSC e as cisrernas, a ASA-PB assegurou a 
negociacao com a Secreraria de agricultura e com 0 governo federal. 

Porern, na fase de execucao e manejo dos recursos, apesar dos apoios 
das ONG ou das rederacoes, parte da responsabilidade depende das orga
nizacoes de base que tern que enfrentar problemas de gestao, de adminis
rracao, alcm das difieuldades inerentes ao cornpartilhamenro de recursos 
narurais e a sua natureza biol6gica. 

Como deslocar os limites e tomar esses dispositiuos perenes? 

Esses dispositivos sao multifuncionais e asseguram junto com a producao 
familiar agropecuaria, a producao de bens comuns ou publicos. 0 mane
jo dos fundos de pasto conrribui para preservar areas de caatinga ricas em 
biodiversidade e para asscgurar a reproduribilidade de urn verdadeiro 
modo de vida em ramo do sistema de criacao cxrensiva de caprinos e ovi
nos. Os BSC contribuern para a conservacao da biodiversidade das varie
dades locals de milho e feijao e para a seguranca alirnenrar. A coleta de 
aguas de chuva reduz os custos de acesso ao lencol frearico e garante urn 
acesso descentralizado e autonorno a uma agua de qualidade, protegendo 
a saude das familias. 

Uma alternativa de politica consiste em apoiar a sustentabilidade e a 
percnidade desses dispositivos coletivos de interesse publico. Pode ser a 
partir do seu reconhecimento jurfdico, de capacitacao ou de apoio finan
ceiro para seu funcionamento. Forralecer a institucionalizacao e a repro
ducao desses dispositivos colerivos consritui uma forma original de arri
culacao negociada e contratual entre acao publica do Estado e a acao cole
tiva dos agricultores. Oferece quatro vantagens: manter as praticas e pres
racoes coletivas necessarias para 0 apoio aproducao agropecuaria: manter 
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e reproduzir as funcoes sociais, ambientais, economicas e culturais asso
ciadas a essas presracoes coletivas gratuitas; manter 0 potencial de pro
ducao de valores humanos gerados por essas estruturas de reciprocidade; 
ser mais econornico para os cofres publicos que terceirizar essas funcoes e 
prestacoes a empresas capitalisras, 

Alern disso, tais dispositivos sao rnultifuncionais: asseguram services 
ambientais, sociais e econornicos associados a producao agropecuaria. 
Oferecern , assirn, uma alternariva de polfrica de reconhecimento da rnui
tifuncionalidade da agricultura e dos espa\l=0s rurais fundada pela recipro
cidade e nao peIo intercarnbio capitalista, como foi 0 caso na Europa. Em 
vez de monetarizar e mercantilizar services ja realizados peIo agricultor 
para dar lugar a uma rernuneracao individual, 0 apoio publico (financei
ro ou nao}, esta sendo outorgado ao dispositive institucional que rnantern 
a estrutura de reciprocidade. A politica de multifuncionalidade da Europa 
transforma prestacoes de reciprocidade em rclacoes de troca capitalista. 
Uma alternativa de politica de multifuncionalidade para os paises do SuI 
seria manter e preservar as estruturas de reciprocidade, e ate, transformar 
relacoes capitalistas em relacoes de reciprocidade (Sabourin e Djama 
2003; Sabourin e Coudel 2004). 

Discussdo e ensinamentos metodologicos e teoricos 

Como virnos, para preservar 0 funcionamento desses dispositivos ou para 
apoiar a sua reproducao alern de procurar 0 reconhecimento publico ou 
institucional que perrnita uma interface, uma articulacao do grupo com a 
adrninistracao ou 0 mercado, e preciso manter as prestacoes de ajuda 
mutua gratuitas e as relacoes de compartilhamento de recursos. 

Urna questao tearica importante tern a ver com os mecanismos que 
contribuern para manter ou adaptar as regras dessas relacoes e estruturas 
de reciprocidade e de redistribuicao, 

268
 



Intera«;ao entre acao coletiva e a«;ao publica no manejo de recursos comuns 

Reciprocidade e ualores humanos 

Polanyi (1944) introduziu uma reoria da pluralidade das forrnas da eco
nomia. Identificou a reciprocidade e a redistribuicao como Iorrnas de 
transacoes econornicas diferentes do intercambio. 0 que distingue a reci
procidade e a redisrribuicao do intercambio depende de codigos morais. 
Polanyi e Arensberg (1975) falam de uma economia inserida "embed
ded" num sistema de valores que se impoe a ofena e a demanda. Os valo
res hurnanos, arras desses c6digos eticos, seriam dados e inseridos nas 

represenracoes sociais: a religiao e a cultura, 
Esses valores sao mobilizados pela iniciativa de cada um no casu da 

reciprocidade, ou dependem de urn centro de reterencia para todos (rei, 
igreja) no caso da redisrribuicao. Basraria, portanto, liberar as rransacoes 
das suas obrigacocs para que se tornassem inrercambios puros. 0 livre
cambia emerge assirn, progressivamente da reciprocidade mediante a 
separacao de funcoes antcriorrnente confundidas ao exemplo do taco 
social total de Mauss (1924). Mesma que Polanyi reconheca a exisrencia 
de sistemas econornicos que nao obedecern apenas 0 principio do enri
quecimento individual, ele limita a perspcctiva dessa descoberta conside
rando uma evolucao {mica, na qual tais sistemas apenas correspondem a 
fases primitivas. 

Mas Polanyi nao explica como sao produzidos esses valores nos quais 
seriam inseridas as prestacoes econornicas. Sao normas que caem do ceu? 
De onde vern esses valores evocados por cada um ou pelo rei? Se nao se 
reconhece a sua rnarriz na reciprocidade, devem ter uma origem exrerna 
a propria reciprocidade: os deuses e genios para uns, a origem divina do 
rei para outros, ou ainda a ideia de Levi-Strauss da cultura emergindo das 
formas de vida mais organizadas? 

Defendo a rese de Temple (1997), para quem esses valores humanas 
nao sao dados, mas devem ser consriruidos e socialrnente construidos. 
Eles sao, precisamente, gerados e reproduzidos pela instirucionalizacao 
das relacoes de reciprocidade e de redistribuicao em estruturas nao apenas 
socials, mas tambern, econornicas, que ele quaIifica de "esrruturas de reci
procidadc" (Temple 1998). 
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Temple (1997, 2004) parte da mesma constatacao da dad iva de Mauss 
(1924), e pergunta: sera que se pode dar, gratuitamente, apenas por prin
cipio, sem rnotivo , sem reciprocidade? 

Ele constata que a dadiva nao e desinteressada, mas motivada pelo 
interesse pelo outro ou pelas necessidades da coletividade. Define, portan

to, a reciprocidade como 0 redobramento de urn ato, uma acao ou de 
uma prestacao, como forma de reconhecimento do outro, quer dizer 
como modo de insercao num coletivo ou de pertencimento a uma to tali 
dade humana. 

Temple (2004) distingue 0 intercarnbio (a troca) da reciprocidade: "A 

operacao de intercarnbio corresponde a uma perrnutacao de objetos, 
enquanto a estrutura de reciprocidade constirui uma relacio reversivel 
en tre sujeitos". 

Reconhecer, recuperar ou manter essas praricas significa, portanto, 
preservar as estruturas sociais e econornicas de reciprocidade que as fun
dam e os valores humanos e ericos que elas produzem. 

A diferenca entre a analise de Polanyi e aquela do principio econorni
co de reciprocidade proposto par Temple, reside na origem dos valores 
humanos ou eticos que orientam as prestacoes. Polanyi nao chegou a 
reconhecer na reciprocidade e na redistribuicao, as esrrururas matrizes dos 
valores simb6licos e, portanto. mal consegue dissociar a reciprocidade de 
urn inrercarnbio mutuo, porque separando a reciprocidade dos valores 
que prcduz, apenas sabra uma prestacao impossivel de diferenciar de urn 
intercambio reciproco, 

Polanyi e certos autores que reclamam do capital social, como Ostrom 
(1998) inserem os valores eticos no dominio da cornperencia privada', ou 
nos fatos culturais que nao tern aver - ou muito pouco - com a economia. 
Para Temple, as estruturas de reciprocidade sao estrururas econornicas. 

Portanto, as capacidades e os projeros dos individuos, das suas socic
dades e organizacoes podem oscilar, diaieticarnenre, entre duas tendencias 
opostas e ao mesmo tempo, complementares: por urn lado, a producao de 
valores materiais destinados ao intercambio para 0 lucro individual e, par 

j as valores humanos nao sao culruralmenre dados " urn grupo. nem especificos de cada indivi
duo, como a bondade, ou os cabelos ruivos, sao produzidos e reproduzidos por meio de relacoes 
de producao, de rrabalho, de acao entre pares: a cal "praxis interpares". 
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ourro, a gcra<;:ao de valores eticos associados aproducao de valores mate

riais de uso destinados ao consumo, a redisrribuicio ou a reciprocidade 

gencralizada, como e 0 caso dos mercados tradicionais estudados pOl' 

Polanyi e seus disdpulos (1957). 
A estrutura de reciprocidade elementar mais conheeida e disserninada 

no mundo e a reciprocidade bilateral, como por exernpio, a ajuda mutua 
entre dois individuos, duas familias ou duas comunidades, que perrnire 
reproduzir a amizade", Ela pode ser simerrica (igualitiria) ou assirnetrica. 

A rcciprocidade bilateral assimerrica pode levar a diversas farmas de alie

nacao, desde a dadiva agon[sticajMauss 1924) ate formas de paternalis
010 e c1ienrelismo, bem desenvolvidas na America Latina (Lanna 1995; 
Lena et al., 1996). A ten sao entre reciprocidade e intercarnbio mercantil 

passa a exisrir quando cerros chefes de familia prefercm rernunerar um 

diarisra em vez de participar da ajuda mutua, ou quando as diarias sao 
contadas (troca) ou ainda passam a ser remuneradas (assalariamenro). 

A ajuda mutua, a exernplo do murirao no Brasil, do ayni au da minlea 
nos Andes (Alberti; Mayer 1974), pode dar lugar a estruturas rcrn.irias 
quando ela envolve mais de duas partes: par exemplo quando todas as 
farnilias de uma comunidade vern ajudar a outra em trabalhos pesados; ou 
ainda quando se juntam para tarefas cornunitarias (ccrca do fundo de 

pasro, limpeza da escola ou dos tanqucs de agua, etc). Nessa forma de 
murirao, 0 modelo e parecido a estrutura de reciprocidade rernaria que 

rege a maio ria dos dispositivos de manejos de recursos comuns. Tal estru
tura pode ser chamada de compartilhamenro e gera valares de conhanca 

e de responsabilidade, em particular a responsabilidade perante as futuras 
gera<;:6es para a preservacao ou a renovacao dos recursos naturais. Na 

estrutura de compartilhamento rodos esrao frente a todos: cla poderia ser 
representada por um drculo. Pois, este drculo pode ser mais au menos 
aberto, em fun<;:ao da rensao entre as interesses individuals e coletivos, 

quer dizer, em funcao da conrronracao entre a 16gica da reciprocidade e a 
16gica do intercambio, quer pela rroca, quer pelo mercado. E 0 caso da 
privarizacao dos recursos comuns, analisada par Hardin (1968). A forma 

Os agricultores inrcrrogados confirmarn que e porque desenvolverarn relacoes de ajuda mutua 
COtH pJxentcs ou vizinhos que se tornaram amigos ou cern.padres, reforcando a alianca entre as 
famllias. Se a amizade prcexistia, rai assirn maruida, reforcada c rcproduzida. 
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de alienacao especifica dessa estrutura de reciprocidade e 0 fechamento do 
circulo, do grupo ou da comunidade. Para Chabal (2005) "e 0 grande 
perigo: po is ha compartilhamento e mutualidade no interior do drculo 
e reciprocidade negativa no exterior, au ainda, pratica do inrcrcambio, 
quer dizer, saida da reciprocidade". 

Essa tensao existe obviarnente nos casas analisados: algum agricultar 
que aluga uma parte do [undo de pasta a um fazendeiro, outro que renta 
cercar uma area vizinha a sua propriedade individual, outro que renta 
pagar mais para 0 [undo rorativo para tcr uma cisterna antes do seu turno. 
A partir do mornento que 0 Estado da Paraiba financiou a compra de 
sementes locais, introduzindo 0 interdmbio mercantil num sistema de 
redistribuicao e de reciprocidade, a rentacao foi forte para alguns dirigen
tcs de BCS, em privilegiar a compra da sua producao ou dos membros da 
sua familia. 

Alias, essa tensao entre interesse individual e interesse comum e uni
versal em todas as sociedades (Sabourin; Ancona 2005). 0 aporte de 
Polanyi e Temple e, precisarnenre, fornecer rerramcnras analiricas para 
permitir a leitura da 16gica da reciprocidade e nao ficar apenas dcpenden
te da analise pela 16gica do intercambio, que nao se interessa pelos valo
res humanos au ericos, Porque, precisamente, substituir relacoes de reel
procidade por rclacoes de intercarnbio, pode ate se revelar mais pratico, 
mais comodo, mas acaba com a producao e reproducao dos valores eticos, 
de arnizade, confianca e justica associados as estruturas de reciprocidade. 
Dividir e privatizar os recursos naturais comuns preservados e transrniti
dos pelos antepassados pode ser materialmente mais proveitoso para a 
gerac;:ao arual, mas acaba com a responsabilidade perante as futuras 
gerac;:oes e perante a conjunto da humanidade. 

Ora bern, nas sociedades rurais de hoje, diferentemente das sociedades 
humanas das origens, encontramos situacoes mistas, na medida em que, 
muitas vezes, a sistema do intercambio capitalista tern sido impasto pro
gressivamente, chegando a sobrepor-se e a ocultar ou a paralisar as prari
cas de reciprocidade. Isro dificulta 0 rrabalho de analise. Par exernplo, as 
formas de reciprocidade bilateral ou simetrica sao geralmente interpreta
das como intercarnbios redpracos ou trocas mutuas, As normas de reci
procidade ternaria entre gerac;:6es sao assimiladas aos interesses dos doa
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dores (0 seguro de vida das sociedades tradicionais). As fOf1lns de redis

rribuicao pelo Estado (previdencia social e aposenradoria) sao interpreta

das apenas pelo seu lado monetario como cornpensacoes, ganhos sociais 

ou complemento de salario, enquanto constituem as mais importanres, e 

talvez, as ultimas, formas de reciprocidade generalizada de cornpartilha
mento ou de redisrribuicao ampliada nas nossas sociedades modernas. 

De faro, alern das dilerencas de sentido de certos termos segundo as 

disciplinas, existern confus6es introduzidas pelo sucesso de nocoes 

polissernicas, como capital social, economia solidaria, desenvolvimento 

susrentavel, etc. Nessas condicoes epistemol6gicas 0 merodo para diferen

ciar as presracoes reguladas pelo principio da reciprocidade daquelas 

governadas pelo intercambio, consiste em procurar idenrificar as polari 

zacoes econornicas das relacoes socials, os valores produzidos e as estrutu

ras de base que garantem a reproducao dessas relacoes e dos valores hurna
nos. 

Cada uma dessas l6gicas pode ser verificada na realidade. Porranto, as 

duas podem se valer de vantagens respectivas e, sobretudo, de preceden

res, alguns deles sendo, provavelrnenre, irreversiveis. Nosso prop6sito nao 

e, obviamenre, negar essa realidade dual ou propor urn retorno as formas 

de economia das origens da humanidade. De fato, hoje, em termos de 

desenvolvimenro rural ou de governanc;:a territorial, nao se trata de reivin

dicar a exclusividade de uma dialetica ou de outra, mas sim de atenrar 

para uma dupla referencia, precisamente para preservar ou para poder 

reconstruir dispositivos e estruturas geradoras de valores ericos. 

Conclusoes 

No Nordeste serni-arido do Brasil, a maioria dos services de gestao dos 

recursos naturais comuns ainda eassegurada por dispositivos colcrivos de 

agricultores, herdados ou readaptados das praticas das comunidades 

camponesas. 0 funcionamento desses services voluntarios c gratuitos per

manece frigil, em decorrencia da falta de meios e das prioridades econo

micas cada vez mais monetarizadas das familias rurais. No en tanto, sua 

reproducao pode ser, as vezes, apoiada pelos poderes publicos locals. Para 
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manter a parte de responsabilidade coletiva e de relativa gratuidade das 
presracoes dos agricultores, 0 estabelecimenro de contraros via um dispo
sitivo local constitui uma primeira alternariva. fu relacocs e estruturas que 
presidem 0 funcionamento desses dispositivos coletivos entre agricultores, 
dependem principalmente de regras de reciprocidade e de redisrribuicao 

que concorrem em assegurar a producao de valores de responsabilidade e 
de equidade, mediante a gestao de recursos naturais comuns e a producao 
de bens publicos locais: inforrnacao, conhecimentos, referencias recnicas, 

A mobilizacao coleriva das organizac;:6es e das redes dos agrieultores 
farniliares pode, portanto, seguir duas orientacoes. Por urn lado, pode se 
desenvolver apenas na base do sistema do intercarnbio capitalista e por 
ourro lado, pode participar da reproducao ou da atualizacao de relacoes e 
estruturas economicas e sociais de reciprocidade. 

Urn dos aspectos mais graves da confusao entre essas categorias e lagi
cas (rnesmo rrarando-se de categorias reoricas), mantida pela academia 
por meio de nocoes como a de capital social, esem duvida, 0 faro de jus
tificar a mobilizacao de processos sociais apoiados em valores humanos de 
comunidades (aqui rurais), para favorecer, principalmente 0 desenvolvi
mento da economia neoliberal de intercarnbio capitalisra. 

Por isso e importance poder identificar, desenhar e fazer reconhecer 
interfaces entre os sistemas de reciprocidade e os sistemas de inrercarnbio 
capiralisra. 0 papel do Estado e da acao publica sendo, entre outros, orga
nizar a producao de bens publicos ou de interesse geral. Caberiam poliri
cas publicas capazes de separar os prindpios de intercambio e de recipro
cidade, mas tambern de articular as interfaces necessarias entre os dais sis
temas. 

A partir do principio de reciprocidade epossivel ter uma outra leitura 
tea rica das presracoes econornicas e sociais no mundo rural. Essa leitura 
nao prerende ser exclusiva. As relacoes de inrercarnbio mediante 0 merca
do capitalista dos bens e do trabalho existem rambern, em rodas as partes. 
o que importa econsiderar qual e0 principio dorninanre, 0 projeto da 
sociedade ou do grupo quanto aos valores que pretende privilegiar. 
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