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Estudio do caso:
 
''As organizacoes dos agricultores familiares
 
e a gestao dos recursos naturais: aprendizagens
 
sociais e construcao social de uma governan<;a"
 

Laurence Granchamp, Florentino Aquiles Simoes, 
Eric Sabourin e Ghislaine Duque 

Resumo 

Este artigo trata do processo de constituicao das organizacoes de 

trabalhadores rurais enquanto sujeitos do desenvolvimento. A partir do 
estudo cornpararivo de do is casos, em torno da gestao dos recursos 

naturais, demonstramos a construcao de uma convergencia politica entre 
as necessidades de fortalecimento da agricultura familiar e as de 
preservacao do meio ambiente. Essa convergencia, fruto de uma 
construcao retorica que tern efeitos na pratica, favorece urna nova 

irnbricacao entre acao publica e acao coletiva. Esta imbricacao, porern, 
nao po de se dar sem a existencia de urn sistema de atores atuando em 

regime de interdependencia, gerando assim uma verdadeira teia de 

aprendizagem social, na qual os atores produzem novas formas de 
goveman<;:a apoiadas na busca pelo controle da historicidade do 
desenvolvimento. 

Palavras-chaves : organizacoes de trabalhadores rurais, interacao acao 
coletiva/acao publica, aprendizagens sociais, gestae dos recursos naturais, 
desenvolvimento sustenravel, govemancia 
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Introducao 

Ap6s a abertura dernocratica podemos constatar, no Brasil como tambern 
em toda America Latina, urn crescimento continuo da participacao das 
"organizacoes da sociedade civil" nos processos de desenvolvimento rural 
e ambiental. As organizacoes dos agricultores familiares (associacoes, 
cooperativas, e, principalmente, os sindicatos dos trabalhadores rurais) 
passaram entao a ocupar os espa<;:os abertos no contexto da 
descentralizacao das funcoes do Estado, fortalecendo assim 0 seu papel 
politico e social. 

Tanto na Amazonia oriental como no Nordeste brasileiro, as 
organizacoes de trabalhadores rurais (OTR) 1 (associacoes, sindicatos, 
federacoes sindicais, ONG impulsionadas pelo movimento sindical rural) 
cornecararn a ocupar urn papel central na implementacao de projetos de 
gestao de recursos naturals. Atraves destes, as OTR vern ampliando suas 
funcoes (concepcao de projetos, implernentacao sob contratacao ou 
interrnediacao) e os niveis de intervencao (local, regional, nacional), 
multiplicando assim as possibilidades de interfaces na relacao com 0 

Estado e suas instituicoes nos diversos niveis e com outros atores do 
desenvolvimento. 

Este artigo e uma contribuicao na reflexao sobre as condicoes de 
ernergencia das organizacoes de trabalhadores rurais enquanto ator 
coletivo no campo do desenvolvimento sustentavel, participando na 
construcao da convergencia politica entre as problematicas da agricultura 
familiar e as do rneio-ambiente. De fato, apesar da irnportancia social e 
economica da agricultura familiar na regiao Norte (Amazonia) e no 
Nordeste, as politicas publicas nao deram, em geral, prioridade a essa 
categoria social ate meados dos anos 90. 

Todas as organizacoes que cornpoern estes agrupamentos regionais nao sao agricolas - elas erner
gem no enrorno das organizacoes agricolas (e em seguida se desenvolvem): os movimentos de 
mulheres. as organizacoes religiosas de defesa dos direitos (das populacoes amerindias ou dos 
camponeses), os sindicaros dos professores do meio rural, ou as organizacoes que tern como oje
tivo principal a defesa do meio arnbiente (que as vezes emergem das proprias organizacoes agri
colas). Nos empregamos 0 termo "OTR" para nos referir a esse conjunto de organizacoes que se 
agrupam e se insriruern em nivel regionaL 
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o reconhecimento dessa categoria, a agricultura familiar, esta muito 

ligado a uma crescente critica ao modele industrial de agricultura e seus 

efeitos sobre 0 meio ambiente. Esse reconhecimento se alimenta no 

postulado de que os agricultores familiares representariam uma categoria 

permitindo uma maior adequacao com os objetivos do desenvolvimento 

sustenravel , combinando objetivos ambientais com 0 desafio social da 

perrnanencia das populacoes rurais no campo. No enranto, essa 

problernatica foi e1aborada primeiro no contexto dos paises 

industrializados; no contexte brasileiro foi preciso urn trabalho politico 

de construcao de uma convergencia que nao era nada obvia, 

De fato, nas duas regioes, por diversos determinantes e processos, a 

reproducao da exclusao social de uma ampla parte dos agricultores 

familiares nao favorece essa coincidencia entre objetivos arnbientais e os 

da reproducao da agricultura familiar. Nas duas regioes, sempre que os 

investimentos em infraestruturas tendem a melhorar as condicoes de 

producao e de vida, sao os produtores mais capitalizados que se 

apropriam ou se beneficiam: na Amazonia, a chegada da estrada, da 

energia, dos services de base cria uma valorizacao fundiaria que tende a 

acelerar a expansao da fronteira agricola, e portanto de novos 

desmatamentos (Coy, 1996) ; no Nordeste serni-arido, a construcao de 

barragens ou obras de irrigacao raramente beneficiam os pequenos 

agricultores alern de contribuir para gerac;:ao de problemas ambientais. No 

entanto, a ernergencia de movimentos sociais nessas regioes indica a 

possibilidade de rupturas nessas tendencias, traduzindo a capacidade dos 

atores locais em se constituirem enquanto "sujeitos do desenvolvimento" 

no processo de construcao dos seus territories. 

Destarte, consideramos imporrante destacar as aprendizagens sociais 

que resultam da interacao entre os diferentes atores do desenvolvimento. 

Atraves de diversos dispositivos estes atores tecem a interface entre 

polirica publica e acao coletiva, Examinaremos assim, como as 

organizacoes estudadas exercem inhuencia sobre a definicao das 

orientacoes do desenvolvimento, quais sao os limites e os riscos. 

Postulamos a existencia de uma capacidade reflexiva dos atores, que Ihes 

permitiria se constituir em sujeitos historicos do desenvolvimento de seus 

territories e assim construir seus modos de governanc;:a. 
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A ernergencia das organizacoes regionais dos agricultores como atores 
do desenvolvimento sustentavel 

Os casos estudados apresentam urn certo numero de traces comuns. Em 
primeiro lugar, des se caracterizam por urn agrupamento das organizacoes 
dos agricultores de varies municipios, apoiando-se principalmente nos 
sindicatos dos trabalhadores rurais, nas associacoes e cooperativas 
agricolas e algumas associacoes nao agricolas (de jovens, de professores, 
por exernplo). No momenta das mobilizacoes essas organizacoes juntarn 
ainda outros grupos, notadamente os ligados a igreja Carolica, tais como 
as Comunidades Eclesiais de Base, a Comissao Pastoral da Terra, 
Conselho Missionario lndigena, etc. 

A capacidade federativa edesigual em cada caso. Podemos definir essa 
capacidade federativa de uma entidade como a representacao de urn 
conjunto mais ou menos denso de organizacoes e de arores, os quais 
aderem, de grosso modo, aos objetivos e aos fins perseguidos pela 
organizacao federativa. Podemos assim considerar que a "capacidade 
federativa" emuito mais forte quando os atores sao heterogeneos (ou seja, 
provenientes de diferentes lugares ou intervindo em diferentes escalas) e 
que suas proprias finalidades rarnbern sao diferentes daquelas que eles 
associam aorganizacao federativa. 

o segundo ponto em comum entre essas federacoes ou associacoes e 
que elas desfrutaram de apoio cientffico e rnetodologico atraves de 
programas de cooperacao internacional. A associacao de instituicoes 
francesas de pesquisa-desenvolvirnento com a Universidade Federal do 
Para nos casos amazonicos, deu origem ao Centro Agro-Ambiental do 
Tocantins em Maraba e ao Programa Agroecol6gico da Transarnazonica 
em Altamira. A cooperacao francesa rambern se fez presente no caso 
nordestino atraves das parcerias e contatos continuos nao formalizados 
com a Universidade Federal de Campina Grande, sornando-se ao apoio 
formal e mais estreito entre a ONG nacional ASP-TA eo p610 sindical da 
Borborema. 

Apesar dos pontos comuns, existem, notadarnente, diferencas de 
origem na formacao dos movimentos regionais e nas suas respectivas 
trajet6rias. As duas OTR arnazonicas que tomaremos como exemplo, se 
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integram no contexto da fronteira agricola. A primeira, 0 MDTX 

(Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazonica e Xingu), se 

formou no contexro da colonizacao agricola planejada pelo Estado-2; a 

segunda, a FATA, emergiu no contexro de sangrentas [utas pela terra na 

regiao de Maraba (sudeste do Estado do Para). Portanto, nessa regiao, os 

sindicalistas camponeses adquiriram uma grande combatividade e urn 

espirito de lura que nao diminuiu com 0 tempo e que, ao contrario, vern 
se ampliando a partir do investimento em novos objetos de mobilizacao 

e de luta no periodo mais recente (Heberre 2002): a reproducao social e 

economica no espa<;:o conquistado, 

Assim, podemos destacar tres processos figurando na genese destas 

organizacoes: 

•	 A reacao ao declinio econornico dos agriculrores familiares que tinham 

cornecado uma ascensao social gra<;:as ao acesso apropriedade da terra 

e aos pre<;:os Iavoraveis das culruras de exportacao (cacau e pirnenta

do-reino em particular); 

•	 A lura de uma categoria que recusa a acenruacao da sua marginalidade 
social e espacial e que entra em competicao com outras categorias pelo 

espa<;:o num contexro "aberto", no sentido de que as possibilidades de 

manutencao, de consolidacao ou de me/haria da posicao no espa<;:o 

social estariam ligadas ao acesso a terra, e; 

•	 A construcao de uma identidade positiva (ou desconsrrucao da 

marginalidade social) dentro de urn espa<;:o fundiario e social 

"fechado", na medida em que a apropriacao desse espa<;:o reproduz as 

relacoes tradicionais de dorninacao, como foi percebido no caso 

nordestino. 

Estes movimentos camponeses tern como principais caracteristicas: 

•	 A consriruicao de federacoes regionais e 0 apoio de pesquisadores e 
universitarios arraves de programas de cooperacao; 

No caso da I'araiba, 0 PSB visava fundar uma [ederacao concorrenre da FETAG RI no Esrado, a 
exemplo da Federacao dos Trabalhadores da Agriculrura Familiar do Sui do Brasil. tendo em 
vista suas profundus divergencias com a Federacao arual, herdeira do sistema de coopracao, 
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•	 Uma base sindical camponesa, apesar do delinearnenro de objetivos 

mais amplos, englobados em urn projeto de desenvolvimento para ° 
territorio, particularrnente nitido no caso da regiao Transamazonica, e; 

•	 A procura de condicoes de manutencao da agricultura familiar, tanto 
nas regi6es de fronteira arnazonica quanto nas regi6es serni-aridas 

nordestinas. Na Amazonia, a agricultura familiar e promovida como 
fator de protecao contra as praticas predatorlas do meio, enquanto que 
no Nordeste a revalorizacao dos conhecimentos locais e a Introducao 

de novas praticas forjam a imagem de uma agricultura em simbiose 
com 0 meio serni-arido. 

Em ambos os casos, esses movimentos sociais tern em comum a busca 

pela convergencia social e politica entre as problematicas ligadas ao 
reforco da agricultura familiar e as de protecao do meio-arnbiente, Essa 
construcio nao passa pelos mesmos canais, considerando as diferencas 
entre os meios biofisicos. 

Na Amazonia, a aproximacao das duas problernaticas se da em torno 
da lirnitacao do desrnatamento e da estabilizacao da fronteira. No 
nordeste serni-arido, 0 problema do acesso aagua ecentral, uma vez que 

ele econdicao de sobrevivencia para os pequenos agricultores, mas tende 

a ser colocado em termos mais amplos de uso dos meios em relacao ao 
risco da desertificacao. 

Na Amazonia, 0 interesse internacional pela maior das ultirnas 
florestas tropicais urnidas favorece 0 acesso a financiamentos 
internacionais e a oferta de projetos de conservacao. 0 Nordeste nao se 

beneficia de tal alavanca internacional. No entanto, atraves de programas 
que entraram em cena durante 0 governo Lula, 0 interesse nacional e os 
investimentos realizados nos ultirnos anos contrabalancarn 

desequilibrio aparente entre as regi6es em termos de volumes de 
financiamento para projetos conduzidos pelas OTR, conforme 

demonstra 0 quadro 1 baseado na cornparacao, em volume de 

financiamento, entre dois programas em que foi privilegiada a parceria 

entre OTR e poderes publicos. 
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Quadro 1 

Cornparacao de fluxo de financiamentos entre regioes. 

Exemplos: 0 PM 1Ceo PDA ~~ 
Regiio Nordeste: Amazonia 

Nome do programa PI MC (Programa 1 PD-A (Programa de 

Milhao de Cisternas) Protecao das Florestas 

tropicais do Brasil 

PPC?) 

Minist. Coord. Minist. Minist. Do meio 

Desenvolvimemo social ambience / sec. 

/ sec. Fome zero executiva do PDA 

Periodo De 2003 a 2008 Fase 1 - 1995-2004 ': 

L Fase 2 - 2005-08': 

Constara-se que os volumes de financiamento sao mais favoraveis para a 
regiao Nordeste, onde vivem 43% dos agricultores familiares do pais. 0 
limite desta cornparacao eque 0 PIMC nao eurn programa cujo objerivo 
principal e a preservacao ambiental, mas sim 0 desenvolvimento social. 

Entretanro, sao dois tipos de financiamentos que sao administrados pe1as 
OTR e que podem contribuir para reforca-las, 

E principalmente atraves da reflexao sobre as modalidades de 
manutencao da agriculrura familiar, desencadeadas no inicio dos anos 90 
que se eferua a aproximacao entre os defensores de urn desenvolvimento 
territorial baseado na agricultura familiar e nas reflexoes sobre a 
preservacao do meio-ambiente na Amazonia. A construcao desta 
convergencia eem si mesma uma primeira trama do que denominaremos 
mais adiante de "teia de aprendizagem social", uma vez que e1a nao se fez 

3	 22,5 rnilhoes para a bse I; A, experiencias dos projetos PDA envolvem mais de seis mil famllias 

que trabalharn com sistemas agroflorestais e rccuperacao de areas degradadas; rnanejo de recur

sos Horestais e de recursos aquaricos: preservacao arnbierual: e seguran~a alirnen tar, Source: 

MMA, http://www.mma.gov.hrl 
4	 '), I milhoes USAID, 700 mil sao provenierues do fundo fiduciario da Horesra tropical, 7')3 mil 

do governo brasileiro e mais 12,8 milhoes pelo Instituro Alemao de Credito para a Rcconsrrucao 

(KfW, do alernao Kreditanstal [ur Wiederaufuau). Source: MMA. 
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sem a participacao efetiva das organizacoes na consrituicao de espac;:os 
publicos de discussao e negociacao. 

A rnudanca estrutural na esfera publica mostra que 0 movimento 
sindical nao busca mais unicamente reivindicar direitos minimos antes de 
assegurar a sobrevivencia de urn grupo profissional; e!e tornou-se uma 
forca que prop6e alternativas de longo prazo inscritas em urn projeto de 
"desenvolvimento regional integrado" incorporando a dimensao 
ambiental. Este projeto politico abarca setores tao diversos quanto a 
formacao de jovens agricultores, a politica fundiaria, 0 desenvolvimento 
agricola ou Horestal. 

Essas organizacoes (OTR) tern aproveitado assim de urn duplo apoio 
que lhes propicia uma nova legitimidade" e lhes permite assegurar uma 
posicao na intermediacao social. Esta posicao favorece a execucao de 
diversos projetos no dominio ambiental. Tomaremos como exemplo as 
grandes linhas de dois desses projetos para destacar 0 pape! 
desempenhado pe!as OTR. 

Os modos de intermediacao e de intervencao das OTR 
na execucao de projetos de gestao dos recursos naturais (GRN) 

A adocao das proposicoes pe!os poderes publicos como instrumenro de 
politicas publicas e uma das estrategias empregadas tanto pelas OTR 
nordestinas como pelas amazonicas, Adiferenca do Nordeste, entretanto, 
as proposicoes das OTR amaz6nicas sao elaboradas mais a partir de 
discussoes e negociacoes em seminaries do que na base de experiencias 
concretas validadas por toda uma rede de agricultores. 

Dois exemplos ilustram particularmente bern esses casos de politicas 
publicas "alternarivas" que, inicialmente foram elaboradas pelos 
movimentos sociais regionais, para depois serem adotadas pelo Estado 
Federal e transformadas em politicas puhlicas oficiais, e em seguida 

Pode-se rnesmo considerar que esra legitimidade se consrroi de forma sinergica: de urn lado, as 
parcerias com as ONG inrernacionais Ihes da uma audiencia extra-local que favorece seu recon
hecimenro pelos poderes publicos, e de outro, 0 reconhecimenro pelos poderes publicos acentua 
aos olhos dos parceiros nacionais ou internacionais seu potencial de acao local . 
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aplicadas pelas OTR [ocalmenre: rrata-se do Proambiente na Amazonia e 
do Programa Urn Milhao de Cisternas (PIMC) no Nordeste (ver Anexo 1). 

Observa-se que no caso do Proambienre, a referencia aos services 
ambientais e urn argumento de prornocao do projeto, em contrapartida, 
o argumento forte do PI MC nao e ecologico, mas sanitario e social. Alern 

disso, 0 Ministerio encarregado do PI M Ceo Minisrerio do 
Desenvolvimento Social, enquanto que 0 Proambiente e vinculado ao 
Ministerio do Desenvolvimento Agrario. Portanto, para as OTR que 

promoveram 0 PIMC e hoje executam esse programa, as cisternas se 

integram numa concepcao de relacao estreita entre os homens e destes 
com a natureza (0 meio semi-arido), que elas se esforcarn em transformar. 
As cisternas sao assirn, apenas mais urn elemento em busca do convivio 
dos colonos nordestinos com 0 serni-arido. Significa aprender a aproveitar 

as caracrerfsricas do meio biofisico e nao lutar sern descanso contra ele. 
Nos dois casos, os recursos humanos locais das organizacoes passam 

por grandes dificuldades para realizar os ajustes necessaries ao alcance dos 
objetivos dos projetos selecionados. Entretanto, ao longo do tempo, des 
adquirem cornpetencias espedficas ou aprendern a mobilizar as 
capacidades de outras categorias, como as dos jovens universitarios ou 
tecnicos de outras instituicoes, at raves do trabalho politico de "agrega<;:ao" 
as causas e aos grupos sociais. 

Urn aspecto a ser desracado nessas experiencias e a dimensao da 
sociabilidade. As atividades dessas organizacoes no interior dos 

munidpios rurais influenciam sobrernaneira 0 processo de aprendizado 
dos jovens recern formados ou em forma<;:ao. Em efeito, a excecao das 
insrituicoes religiosas, nao existern praticamente outras organizacoes que 
realizern tanros encontros, seminaries, discussoes e trocas. Essas 
discussoes e encontros socializam uma parte dos [ovens nos desafios e 
problernaticas do desenvolvimento. Elas dao urn forte sentimento de 

utilidade pessoal, mas tambern elas comportam uma dimensao festiva que 
aprofunda 0 valor do compromisso pessoal, ganhando assim uma 
dirnensao afetiva. Por isso, e necessario relativizar os modelos de analise 
estrategica e os tipos de racionalidades privilegiadas nas interpretacoes do 

social. Esses projetos revelam a cornplexidade das interdependencias entre 
agentes hererogeneos na constituicao do tecido social local. 
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Interface e aprendizagem social 

A emergencia de uma interftce social 

A observacao das montagens dos diferentes projetos nos leva a constatar, 
por sua vez, a existencia de "corretores locais do desenvolvimento" con
forme Bierschenk et al. (2000). E importante ressaltar que a posicao de 
corretor e construida no processo, ela nao resulta necessariamente das 
cornpetencias imanentes dos agentes. Estes ultimos se encontram em 
"contiguracoes'fque Ihes permitem adquirir cornpetencias especfficas seja 
pela formacao dos dirigentes das organizacoes, seja por aliancas ou recru
tamentos, ou seja pelo aumento do capital cultural e social da organi
zacao. A aquisicao dessas cornpetencias (no triplo sentido que nos acaba
mos de definir) perrnite-lhes tornar-se 

[... ] un acreur de plus en plus specialise, voire 'prolessionnalise', [qui] 
repond it la decentralisation er it la denationalisation des canaux de la 
rente du developpernenr et aux formes parricipatives promues par les 
agences de developpernenr depuis plus d'une vingtaine d'annees. 

(Bako-Arifari et Le Meur 2001: 135). 

Ora, esta especializacao pode conduzir a uma multiplicacao de atores 
intervindo em diferentes nlveis ou diferentes dominies. A questao entao 
e saber se esta multiplicacao conduz a uma verdadeira participacao 
dernocratica, atraves da multiplicacao de interfaces possiveis na interacao 
entre os poderes publicos e a sociedade civil, ou se os agentes se 
comportam como "porteiros do desenvolvimento" controlando 0 acesso 
aos diferentes recursos do desenvolvimento para seu proprio proveito 
politico, econornico ou simbolico, 

A situacao das regi6es de fronteira agricola, tal como na Amazonia 
brasileira, e particularmente propicia ao desenvolvimento de relacoes 

No senrido de N. Elias (2004) "Dire que Ies individus enrrent dans des configurarions, c'esr dire 
que Ic point de depart de roure enquete sociologique esr une pluralire d'individus qui, d'une 
rnaniere ou d'une autre, sonr inrerdependanrs, Dire que les configurations sont irreducribles, 
c'est dire qu' on ne 

312 

6 



As organizaccocs <los agriculwres familiares e a gestao dos tecursos naturais 

socials marcadas pelo clientelismo (Lena et al., 1996). Alem disso, 0 

campo do desenvolvirnenro rural e rnuiro marcado por relacoes 

inrerpessoais dcsrinadas a fortinear redes politicas e de dientela (Picard 

1996). Enrretanto, 0 clientelismo esta longe de ser uma especificidade 
arnazonica (Lena 1996). Ate hoje, e sobre essas bases clientelistas que as 

elites tradicionais mantcrn 0 seu poder no Nordeste. Ora, a nova 

eonngurac;ao polirica, ao mesmo tempo em que ela deixa uma maior 

margem de manobra as OTR, podendo se constituir numa tormidavel 
lerramenra de democratizacao, abre tambern as portas para a reproducao 

das relacoes tradicionais de dominio. 
Os porteiros do descnvolvirnenro sao esses agentes locais que consti

tuem urn canal por ondc passa 0 conrrole do acesso dos recursos aos gru

pos de agricultores. Eles conrrolarn principalmente a tornada de decisao 
definindo quem tern 0 direito ou nao de fazer parte de urn certo projeto. 

Em todo caso, "la str(uegie principale de l'intermediaire consiste t'l servir 

dauantaee 'd'ecran' que de moyen de communication entre fa societe englo
bante et la societepaysanne, ce qui lui permet ainsi de controler l'incertitude 
de part et d'autre de 'l'inteiftice"'(Bierschenk et al., 2000). 

Ora, esses tipos de praticas sociais traduzem os habiros dos diferentes 

agentes e revelam a logica da integracao ao sistema social dorninanre, 

notadamente nas regiocs de fronteira. 

Nao obstante, agir numa perspectiva inovadora, de busca de relacoes 

mais dernocraticas e em direcao a construcao de novas cornpetencias pela 

aprendizagem, supoe a existcncia de uma interface social que funciona 

como "lepoint critique d'intersection ou de liaison entre diffirents systemes 

sociaux, champs ou niveaux d'ordre social, ou les discontinuites structurelles, 
basees sur des diffirences de valeurs normatiues et d'interets sociaux, sont les 

plus a rneme d'etre trouuees" (Long 1989: 1-2). Como esses diferenres 
agentes entram em relacao e como se institui a interface social? 

Na medida em que os sistemas socials locals nao esrao ainda 

esrabilizados, no sentido de Giddens, 1987, a abertura dos espa<,:os 

publicos de negociacao coloca os diversos agentes em inreracao, ao 

mesrno tempo em que des estao numa situacao de resistencia nos seus 

campos respectivos. Produz-se entao, urn sistema de interdependencia de 

agentes que qualifica e reforca a posicao dos mesrnos nos seus respectivos 
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campos, gerando descontinuidades estruturais, ou seja, produzindo 
situacoes de interface social. 0 sistema de interdependencia e marcado 
por conflitos, negociacoes e busca de regulacao, 0 que releva de urn 
processo de mediacao e de aprendizagem social. 

A teia de aprendizagem social 

Antes de desenvolvermos de que maneira realizarn-se as aprendizagens 
rnuruas que perrnitern fazer evoluir 0 conjunto da contiguracao social, 
retomemos nossa segunda questao: esses movimentos pretendern 
conciliar 0 retorco de sua base sindical, os agricultores, com as exigencias 
do desenvolvimento sustentavel. Mas esse princlpio e bern vago e a 
irnplernentacao de projetos especificos neccssita de inumeras arbitragens 
e mediacoes entre os dois componentes de uma mesma politica. A solidez 
desta alianca nao pode ser testada senao no quadro de politicas precisas. 

Essa questao nos obriga a colocar urn outro olhar sobre a problematica 
da ernergencia de um campo do desenvolvimento susrentavel da 
agricultura familiar. Este espa<;:o, a interface social, com fronreiras abertas, 
incompletas e nao definidas, pode tornar-se urn meio de aprendizagem 
permitindo refletir sobre a construcio de uma governan<;:a territorial 
negociada, levando em conta a gestio dos recursos naturais no quadro da 
relacao entre os agricultores, as organizacoes sindicais, as instituicoes locais 
de desenvolvimento e as politicas publicas? As acoes coletivas 
desencadeadas pelas organizacoes que se materializam na obtencao e 
implementacio de projetos de desenvolvimento, permitirao romper com 0 

modelo tradicional de dorninacao na fronteira amazonica e no Nordeste? 
Os novos agentes do desenvolvimenro ocupam uma posicao 

interrnediaria entre a acao publica e 0 nivel local, seja no campo do 
desenvolvimento agricola, notadamente em torno dos projetos de creditos 
ligados ao Programa nacional de reforco da agricultura familiar 
(PRONAF), seja no campo do desenvolvimento sustenravel e do meio
ambiente, notadamente em torno de diferentes programas coordenados 
pelo Ministerio do Meio-Ambienre. A proximidade desses dois campos se 
manifests notadamente na trajet6ria do Proambiente que, ap6s ter sido 
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adotado pelo Ministerio do Meio-Arnbiente (MMA) foi final mente 

retomado pelo Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA). Mas esta 
substituicao de autoridade de tutela, desejada pelas organizacoes, nao 
manifesto rarnbern urn limite da convergencia entre a problematica da 

agricultura familiar e aquela do meio-arnbiente? M. Muchagata et at. 
(2003: 54) observam que 

f...J os agricultores e suas organizacoes engajam-se fonemente IlO debate 

sobre a politica agriria, mas abstcm-sc da discussao sobre a legislacao 

ambiental f...J, a nao ser por urn apoio global a "agenda ambientalista", 

aparentemente sem se preocupar com as consequencias que essa 

legislacio pode ter sobre suas vidas. Essa sltuacao corneca a mudar na 

medida em que os agricultores percebem que normas ambientais como 0 

condicionamento do crediro ao respeito da reserva legal para a Amazonia 

de 80% da area da propriedade arneacam coloca-los, na sua grande 

maioria, na ilegalidade, alern de colocar em risco seu modo de vida. 

Face ao endurecimemo das normas legais, a reacao dos agricultores e de 
suas organizacoes, ate recentemente, consistia essencialmente em negociar 
excecoes para os pequenos produtores; 0 Proambiente constitui uma 
resposta de natureza nova, que se considera mais global, ao fornecer urn 
apoio financeiro e tecnico aos modos de uso menos agressivos ao meio 
arnbiente. 

Faz-se necessario considerar 0 conj unto dos agentes, dispositivos e 
procedimentos que podem potencialrnente melhorar a capacidade de 
inovacao no dcsenvolvimento rural quando eles funcionam em interrela
cao, Supomos, assim, que 0 conjunto dos agentes - administrativos, 
ONG, sindicatos, associacoes e cooperativas ligadas as federacoes agrico
las, a Universidade e as redes de atores socia is em relacao com a agricul

tura familiar nas regioes estudadas, como as articulacoes regionais 
(Articulacao do Semi-Arido-ASA, Grupo de Trabalho Arnazonico-C'I'A) 
- formam uma teia de aprendizagem social (TAS). A teia subentende uma 
multiplicidade de inreracoes possfveis, po is 

I'apprentissage social doit etre pense comme un processus affectam l'en

semble de la societe, en particulier les relations sociales quotidiennes 
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vecues par les individus de base de I'agriculture et des espaces ruraux et 
non seulement les relations institutionnelles au entre individus conside

res comme des 'acteurs'. 

(Albaladejo 2003) 

Neste sistema de interdependencia, a analise sabre as agentes/atores deve 
ir alern da cornpreensao de suas esrrategias racionalrnenre estabelecidas, 
porque eles estao confrontados com as desafios de ulrrapassar, no seio da 
experiencia vivida nestes projetos alternativos, as tensoes exercidas pela 
co-existencia de duas 16gicas de acao: a da integracao e a estraregica. A 
primeira remere ao processo de socializacao dos agentes nos seus campos 
respectivos de pertencra. Os diferenres agentes tendem a agir no interior 
do seu campo de pertencimento em acordo com as normas de 
funcionamenro e a jogo social especifico do seu campo: 0 que urn 
intelecrual persegue nao e a mesma coisa que urn politico, que urn 
agricultor e assim par diante (Bourdieu 1984). 

Sao, portanto, l6gicas de acao conrraditorias que os atores precisam 
combinar. Uma primeira l6gica leva a reproducao dos habitus especificos 
dos agentes envolvidos no campo do desenvolvimento sustentavel: mas ao 
mesmo tempo, a ernergencia da problematica ambiental e a co
construcao pelos diversos atores dos modos de implernenracao da mesma 
a nivel local, confronta a primeira l6gica de reproducao-integracao ao 
grupo de pertencimento (ou grupo em nome do qual os agentes 
participem das discussoes e da TAS) com as necessidades e exigencias dos 
dispositivos instituidos. Manifesta-se enrao uma outra l6gica de acao, 
chamada de estrategica, que orienta as tipos de relacoes sociais 
estabelecidas no sistema de inrerdependencia (Dubet 1994); os projetos 
de desenvolvimento sao vistos pela 6tica da concorrencia, eles fazem parte 
do mercado de oportunidades. 

Os esforcos de construcao social da governancra a nivel local, 
conduzem aconfronracao entre os interesses dos diferentes agentes. Esta 
confronracao constitui a genese das arenas locais' (Olivier de Sardan 
1995) de disputas por projetos de gestao dos recursos naturais. Participam 
desta discussao, em grau e intensidade variados, a agente financeiro, os 
agentes de desenvolvimento, os intelectuais, os agricultores e suas 
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organiza<;:6e~ represenrarivas, os politicos locals, etc. Eo conrexro de acao, 

a natureza do projeto, as csrraregias individuals e insritucionais, mas 

rambern 0 esrado das rela<;oes de poder que deterrninarn as oricnracocs da 

acao, assim como 0 posicionamento dos agentes na esrrurura da arena 

local. Esta experiencia e marcada por bricolages institucionais, pilotagens 

com vistas aconfrontacao de concepcoes divergentes em todas as fases. 

A rensao vivida pelos agentes entre essas duas l6gicas, favorece uma 

atividade reAexiva que lhes perrnite rcintcrprerar 0 conrexro e dar urn 

significado a experiencia vivida. Porranto, uma terceira l6gica de acao 

passa a coexistir corn as duas anteriores: a da subjerivacao. Eessa 16gica da 

subjetivacao que permite aos agentes tornar-se arores. 

A analise deve enrao levar em conra 0 faro que os arores sao dorados 

de um estoque de conhccirnentos que, uma vez cornparrilhados, 

perrnitern urna transforrnacao do individuo. Desre modo, 0 

desenvolvirnento rural precisa ser pensado nao sornenre a partir das 

organizac;:6es carnponesas ligadas ao movimento sindical, mas pelo vies da 

relacao entre os diferentes atares que sao a genese mesma da TAS. Esta 

via, abcrta pela socio-antropologia cia rnudanca social, permite ver 0 ator 

como participante de urn processo de co-construcao social, ele rnesmo 

fazendo parte desta construcao, 

[... J Les strategies cr constructions culturelles mises en ceuvre par les indi
vidus n'cmergcnt pas ex nihilo mais sonr rirees d'un stock de repertoires 
disponibles (verhaux et non verbaux) qui sont jusqu'a un certain degre 
parrages par d'aurres individus, contemporains ou predecesseurs. C'cst iJ. 

ce point qlle l'individu, est, pour ainsi dire, metaphoriquernenr rransmue 
en un acteur social, ce qui signifie que" l'acteur » (comme dans line 
piece de theatre) est line construction socialc plut6t que Ie seul synony
me de la personne individuelle au de l'etre humain. 

(Long 1989: 224-225) 

7	 Pode-sc en tender por "local" nesre conrexro nao ulna escala geografica mas urn dominio de ac ..l.o 

que e invesrido pelos utores e eugendra a consriruicao da area all arena. 
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Conclusiio 

A densificacao do tecido social, atravcs do reconhecimento da agricultura 
familiar e a convergencia entre esta e 0 campo do desenvolvimento 
sustencivel, cria condic;:6es particularmente Iavoraveis amultiplicacao das 

acoes coletivas. Esses tres fatores conduziram a rearranjos institucionais, a 
reestruturacoes organizacionais, tanto no seio das organizac;:6es locais 
quanto no seio dos organismos do Estado, traduzindo por isso mesmo a 
interdependencia dos agentes ligados as configurac;:6es espedficas do 
desenvolvimento rural. Os sinais de uma dernocratizacao do 
desenvolvimento sao ainda discretos, mas tanglveis. Mas, entre a 
reproducao das praricas clienrelistas e a difusao de novos modelos de 
relacoes mais democraticas, as OTR estao sempre "por urn fio". 

Sem duvida um dos principais !imites deste processo de aprendizado 
esta ligado amaneira como as experiencias de desenvolvimcnto (projetos) 
chegam ate a populacao envolvida, Assirn, nos projetos que elas 
enquadram, essas organizac;:6es sao responsaveis pela escolha de quem 
participa e quem nao participa. As liderancas tendem a reforc;:ar um 
pequeno grupo de beneficiaries, apostando que os principais 
ensinamentos poderao se difundir aos outros. Isto indica que apesar das 
possibilidades de diilogo entre os diversos atores, essas situacoes de 
interface tarnbern dao lugar a rcproducao de praticas clientelistas, 
eleitoreiras, etc. As dificuldades ligadas a essas praticas no processo de 
desenvolvimento rural sao bern dernonstradas pelos trabalhos de D'Incao 
e Roy (1995) e Durousset (2001). 

Mesmo que as inovacoes sejam discretas, elas podem ser 
compreendidas como 0 indicador da criacao de espac;:os abertos a 
sociedade rural, onde se pode desenvolver 0 exercicio "de aprendizagem 
democratica" pela confrontacao de interesses, negociacao e mediacao das 
injuncoes exisrenres. Os atores sao conscientes da diversidade de 
determinantes na participacao de cada urn nas mulriplas interfaces, e eles 
experimentam colerivamente a necessidade de desenvolver novos 
procedimentos, dispositivos e mecanismos que permitam regular esta 
diversidade de logicas e desembocar na possibilidade de imaginar 
coletivamente urn mundo comum: aquele da gestao dos recursos naturais. 
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As experiencias mostram que nao existe urn fatalismo nem das regi6es 
arnazonicas condenadas aconcentracao [undiaria e exrincao dos recursos 
narurais, nern das regioes do nordeste condenadas aseca e a pobreza sem 
outra alrernativa senao migrar para os grandes centros urbanos. 

Tres elementos contribuern para a transforrnacao da consciencia dis
cursiva e a cornpetencia dos agentes, traduzindo 0 processo de co-cons
trucao de saberes. De uma parte, as experiencias vividas atraves dos pro
jews sao 0 suporte de aquisicao de cornpetencias, tais como definidas por 
A. Giddens (1987), a saber: 

[... J tout ce que les acteurs connaissent (ou croient), de fa<;:on tacite Oll 

discursive, sur lcs circonstances de leur action et de celle des autres, et 

qu'ils utilisent dans Ia production ct la reproduction de l'action'. 

Atraves da elahoracao e execucao, a aquisicao dessas competencias e urn 
verdadeiro instrumento de governan<;:a local, em razao dos vinculos que 
os atores locais criam entre si nessas ocasioes, Estas experiencias sao 
portadoras de relacoes mais dernocraticas a nivel da sociedade rural (ver 
particularmente D'Incao e Roy 1995), elas obrigam os dilercntes atores a 
interagir e a confrontar seus dilerentes inreresses, gerando processos de 
inovacao e de aprendizagem. 

Por outro lado, no desenvolvimento dos projetos, toda uma serie de 
situacoes imprevistas emerge dando lugar a uma retiexividade pragmatica 
dos agentes, e vao ate ao ajustamento rnutuo das normas e das praticas. 
Como ja sublinhamos, a oferta orientada pelo Estado favorece rodo urn 
conjunto de debates ate a ernergencia de projetos que nao estao sem 
influencia sobre as praticas institucionais dos diversos agentes. Mas esses 
projetos podem tambern se encontrar em desacordo em relacao as normas 
legais levando ao ajuste destas", 

Estes processos de inovacao e de aprendizagem conduzem a urn tipo 
de governan<;:a territorial negociada. Neste caso, 0 territ6rio, considerado 
como espa<;:o social, se apresenta como urn sistema de acao historica, 

8 Como foi 0 caso dos projcros de gesLao florestal cornunitaria, que tivcrarn inicio quando nao 

existiarn normas legais que enquadrassem essa arividade pelas eategarias de populacues que os 

desenvolviam. 
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produzindo novas sociabilidades, priticas sociais, etc. Enfim, 0 processo 

de responsabilizacao das organizacoes camponesas, observado 
notadamente no caso arnazonico, contribui nitidarnenre pata a arnpliacao 

do reconhecimento e da performance da participacao das organizacoes da 
sociedade civil, tudo entrando potencialmente em tensao com as 

necessidades de democratizacao e arnpliacao da base desta parricipacao 

para urna melhor govemanca local dos recursos naturais. Portanto, as 

potencialidades de cada situacao se atualizarn combinando tres 16gicas de 

acao: integracao, estrategica e subjetivacao. Ao lado dos agentes emergem 
os sujeitos da acao (no sentido de Paulo Freire) que procuram 0 controle 

da historicidade. 
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Anexo 1: Breve descricao dos dois programas 

o Proambiente 

Aos olhos das OTR arnazonicas, 0 Proambiente representa urn verdadeiro 

desafio. Todas colocam em destaque cste projeto de politica publica, que 

teve irucio em 2004 com a implantacao de uma dezena de polos 

experimenrais em toda a regiao arnazonica. 

Segundo urn docurnenro da FVPp, 0 Proambiente e"urn programa de 

desenvolvirnenro socioarnbienral de producao familiar rural na 

Amazonia, urn programa de desenvolvimento rural sustentavel (... )." 

Inspirados nos debates sabre a multifuncionalidade da agricultura, 0 

Proambiente visa 0 reconhecimento (tanto entre as agricultores quanro 

junto aos poderes publlcos e os arores de rnercado) eo fornecimenro de 

services ambientais, Mede-se assim toda a capacidade das OTR para 

captar e integrar as discuss6es internacionais e liga-Ias a defesa de sua 

propria causa. 

Trata-se entao de urn programa que passou por uma rnaturacao 

progressiva a partir de 1999, quando as rnobilizacoes anuais dos "Crites" 

reuniam diferentes organizacoes rurais. Em 2001, uma primeira 

proposicao foi apresentada e discurida pelas organizacoes presentes e as 

ONG que romaram parte na elaboracao (a FASE em particular). Em 

2002, a Transarnazonica foi escolhida como urn dos doze primeiros polos 

experimentais. 

Este programa se apresenta por sua vez sob a forma de urn credito 

submetido a "ecocondieionalidade" e de urn programa de planificacao e 

de assistencia tecnica das atividades produtivas do agricultor. Em funcao 

das caracterlsticas ecologicas e arnbientais de cada propriedade, os 

recnicos elaboram, em parceria com 0 agricultor, urn projero para 0 

reflorestamento ou 0 uso dos recursos naturais presentes no 

estabeleeimento agricola. Cada urn dos poles atendera cerca de 500 

familias de agrieulrores. 

Os recursos colocados adisposicao deste programa permitem financiar 

uma equipe adrninistrativa em Altarnira, farmada por duas pessoas, uma 

equipe recnica composta par urn profissional de nive! superior em 
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As organizaccoes dos agricultores familiares e a gestao dos recursos naturais 

ciencias agrarias (agronomo, engenhciro florestal ou licenciado), que 
coordena as atividades desenvolvidas pelos tecnicos de nivel medic, assim 

como quinze agentcs florestais comunitarios, Esses ultirnos sao pessoas 

escolhidas entre as familias participantes em cada localidade e tern por 
objctivo garantir urn acompanhamento das experiencias e interagir com 
os recnicos. 

Os dirigentes insistern, sobretudo, no seu cararer inovador e 
promissor. Aos seus olhos, se trata antes de uma grande vito ria polltica 0 

fato de que 0 governo tenha concordado em fazer uma politica cspeeffica 

para 0 desenvolvirnento da Amazonia, de inicio sob a egide do Ministerio 
do Meio Ambiente, depois do Descnvolvimento Agrario. Uma 
rransferencia que rodos aprovaram, dcmonstrando na mesma ocasiao que 
se rrata verdadeirarnentc de urn programa de desenvolvimento rural 

susrentavel e nao de um "simples" programa de conservacao. Seu 

principal triunto, segundo des, e que 0 mesrno foi "adaptado para a regiao 
amazonica" e nao elaborado dentro dos escritorios, longe das realidades 

sociais e amhientais das populacoes rurais regionais. 
Para a representante da FETAGRI no Para, esta planiricacao enfim vai 

permitir as organizacoes sair de seu papel de "bornbeiro": a linha de 
credito espedfica permite lancar um desenvolvirnento, integrando 
total mente (pelo menos nos objctivos) a sustentabilidade ambiental. 

(;estao da dgua pelas cisternas fizmiliares e credito mutua 

Desde 2002, a Arriculacao do Semi-Arido Brasil (ASA-BRASIL)" , obteve 
do Estado Federal um vasto programa de apoio as iniciativas de 
autoconstrucao de cisternas de capracao e armazenamento das aguas das 
chuvas no Estado da Paraiba. Este programa "1 Milhso de Cisrernas" 

(PIMe) foi negociado na escala do conjunto dos 9 estados do Nordeste 
por uma fundacao, a Articulacao no Semi-Arido Brasileiro (ASA). Esta 

() Rcde uuificadora das arriculacoes sirnilares de cada Fsrado da regiao serni-ririda. Esrus consri

[Hem urn forum inregranrc lias associacoes, paroquias, sindicatos, ONG e personalidadcs. nunu 

rdtn:ao c a<,:;\o comuns em favor Jus produrores Iamiliarcs da regido semi-arid». 
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Laurence Granchamp, Florentino Aquiles Simoes, Eric Sabourin e Ghislaine Duque 

fundacao gere 0 programa PIMC atravcs das Unidades de Gestao Locais, 
que sao confiadas as ONG ou as OTR membros da ASA (Cf. Sabourin et 

at. nesta sessao), A autogestao na consrrucao destas cisternas, representa 

um rernedio para os dois grandes problemas do Nordeste: a falta de agua 
poravel para as familias por uma parte, e por Dutra, a dependcncia na qual 

os politicos mantern 0 povo, arraves de chantagem com as carninhoes
cisternas que abastacem as comunidades rurais sem agua. 
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