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RESUMO 

 

No Estado de Sergipe, os processos de modernização sempre estiveram acompanhados de 

diversos esquemas de desenvolvimento local, implementando programas rurais que 

manifestaram uma mistura produtivista e assistencialista, contando com os empréstimos 

firmados com o BIRD - Banco Mundial e administrados pela PRONESE - Empresa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe, ao longo dos anos. Esse padrão de 

desenvolvimento local ou comunitário dirigido aos chamados pequenos produtores rurais, 

gerenciado de forma centralizada, parece culminar hoje numa crise de proporções 

alarmantes. Persiste a pobreza extrema no meio rural, a fome, o desemprego, a 

desigualdade, as agressões ao meio ambiente, a exclusão social, com perda de identidade 

cultural. Este estudo tem por objetivo analisar o processo das mudanças nas dimensões 

Econômicas, Sociais e Ambientais, no município de Porto da Folha, decorrentes da 

contratação e operacionalização dos subprojetos produtivos, sociais e de infra-estrutura, 

oriundos do Programa de Redução da Pobreza Rural - PRPR, administrado pela 

PRONESE. Baseado nos pressupostos teóricos, este estudo se fundamentou no paradigma 

fenomenológico e teve um enfoque na percepção e apreensão da realidade construída 

através da perspectiva dos �atores sociais� envolvidos no processo do Programa de 

Redução da Pobreza Rural - PRPR do município de Porto da Folha. Foram realizadas trinta 

e uma entrevistas com os Presidentes de Associações Comunitárias, em diversos povoados 

do município.  Dentre os resultados pode-se destacar além da desinformação do público 

alvo quanto aos procedimentos para aquisição de financiamentos junto a PRONESE, a 

ausência de assistência efetiva às Associações e ao Conselho, em face da extinção dos 

Agentes de Mudança e do Fundo Municipal de Apoio Comunitário - Fumac-p, bem como a 

morosidade no processo de tramitação e aprovação dos Subprojetos solicitados, chegando a 

demorar em alguns casos, até 10 anos. Através da análise dos indicadores deste estudo, 

observou-se que os desempenhos Econômicos, Sociais e Ambientais decorrentes do 

programa, no município de Porto da Folha, não auferiu uma avaliação favorável e, além 

disso, o processo de articulação entre as Associações e Conselho com o Poder Público local 

e com a PRONESE, não vem sendo trabalhado de forma efetiva, na promoção do 

desenvolvimento sustentável local.  



 ix

 

Palavras-chaves:  Desenvolvimento Sustentável, Exclusão Social, Desigualdade, Pobreza 

Rural, Assistencialismo. 

 

ABSTRACT 

 

In the State of Sergipe, the modernization processes were always accompanied of several 

outlines of local development, implementing rural programs that they manifested a mixture 

productivity and assisting, counting with the loans with BIRD - I Support World and 

administered by PRONESE - Company of Maintainable Development of State of Sergipe, 

along the years. That pattern of local or community development direct to the called small 

rural producers, management in a centralized way, seems to culminate today in a crisis of 

alarming proportions. It  persists the extreme poverty in the rural way, the hunger, the 

unemployment, the inequality, the aggressions to the environment, the social exclusion, 

with loss of cultural identity. This study has for objective to analyze the process of the 

changes in the Economic, Social dimensions and you Set, in the municipal district of Porto 

of the Leaf, current of the recruiting and operacionalization of the productive, social 

subprojetos and of infrastructure, originating from of the Program of Reduction of the Rural 

Poverty - PRPR, administered by PRONESE. Based on the theoretical presuppositions, this 

study it based in the paradigm phenomenon and he had a focus in the perception and 

apprehension of the reality built through the social " actors' perspective involved in the 

process of the Program of Reduction of the Rural Poverty - PRPR of the municipal district 

of Porto of the Leaf. Thirty and an interviews were accomplished with the Presidents of 

Community Associations, in several towns of the municipal district. Amongst  the results 

can stand out besides the white public's disinformation  with relationship to the procedures 

for acquisition of financings close to PRONESE, the absence of effective attendance to the 

Associations and the Council, in face of the extinction of the Agents of Change and of the 

Municipal Fund of Community Support - Fumac-p, as well as the moroseness in the 

tramitação process and approval of requested Subprojetos, getting to delay in some cases, 

up to 10 years. Through the analysis of the indicators of this study, it was observed that the 

Economic, Social actings and you Set current of the program, in the municipal district of 



 x

Porto da Folha, non did´not get a favorable evaluation and, besides, the articulation process 

between the Associations and Council with the Power local Public and with PRONESE, it 

doesn't come being worked in an effective way, in the promotion of the local maintainable 

development. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

  Conforme expõe o Relatório do Fórum Empresarial de Sergipe, durante o período 

do �milagre econômico� brasileiro dos governos militares, a economia sergipana apresen-

tou taxas de crescimento acima da média nordestina e brasileira, impulsionada pelos 

investimentos oriundos do sistema Petrobrás, que aqueceu a economia com serviços de 

apoio e elevação da renda, bem como, pelos investimentos incentivados da Sudene, que 

renovaram a indústria tradicional da região Nordeste e atraíram para ela novas empresas 

em novos setores de atividades (Sebrae, 2002). 

 

  Passados os anos do �milagre econômico�, dos anos 70 até meados dos anos 80, 

foram-se os investimentos das empresas estatais no estado e com a ausência desses inves-

timentos incentivados para a região o estado de Sergipe passou por momentos de letargia e 

sem perspectivas econômicas de curto prazo. 

 

  O antídoto encontrado pelos estados nordestinos, inclusive Sergipe, para fazer face 

à evasão dos investimentos estatais, foi à implementação de uma política de atração de 

empresas dos segmentos têxtil, confecção, calçados e alguns outros, atraídos pelos incenti-

vos fiscais e pelo nível de remuneração mais reduzido da mão-de-obra local.  

 

  Ao final dos anos 90, foi iniciado um grande movimento de mobilização de forças 

para os debates locais com fóruns de discussão sobre os novos paradigmas de desenvolvi-

mento, em sintonia com o princípio do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento 

local. Nesse debate, destacou-se a valorização do caráter local da geração de riquezas e a 

criação das condições ambientais propícias ao desenvolvimento nos âmbitos institucional, 

tecnológico, infra-estrutura, como fatores de estímulo e atração de novos investimentos. 

 

  O processo de descentralização das políticas de desenvolvimento econômico para 

estados e municípios, levado a efeito pelo governo federal, afetou os estados mais pobres 

da federação, passando a se configurar a partir daí uma perspectiva de longo prazo para o 

desenvolvimento econômico local. Nesse sentido, a economia sergipana passou a depender 

da introdução de novos fatores de desenvolvimento a partir da construção das condições 

locais de competitividade, por intermédio da elevação do padrão de infra-estrutura física, 

id31432888 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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educação, qualificação da força de trabalho, adaptação e inovação tecnológica e desenvol-

vimento da capacidade gerencial, além do estímulo dos setores competitivos da economia 

com o fortalecimento de suas cadeias produtivas.  

 

              Vários programas foram criados em Sergipe com o objetivo de promover o desen-

volvimento do Estado. Dentre estes programas, destaca-se o Programa de Redução da 

Pobreza Rural - PRPR administrado pela PRONESE - Empresa de Desenvolvimento Sus-

tentável do Estado de Sergipe. O PRPR é uma iniciativa do Estado de Sergipe em parceria 

com o Banco Mundial e com o aval do Governo Federal para a redução da pobreza rural no 

Estado.  

 

              Através de financiamentos não reembolsáveis, o programa procura incentivar as 

comunidades rurais localizadas nas áreas mais pobres do Estado a realizar investimentos e 

empreendimentos de interesse comunitário, que promovam o seu desenvolvimento e a me-

lhoria da qualidade de vida de suas populações. Conforme explicitado no acordo de 

empréstimo com o Banco Mundial, o programa tem como objetivos, dentre outros:  

 

 melhoria na renda e no bem-estar dos pobres das zonas rurais, através do acesso 

à infra-estrutura e serviços econômicos e sociais;  

 

 aumento da capacidade das comunidades rurais de se organizarem coletivamen-

te para atender as suas próprias necessidades; 

 

 melhoria da qualidade dos governos locais, através de uma maior participação 

dos cidadãos, e aumentar a transparência nas decisões. 

 

1.1        JUSTIFICATIVA  

 

Este trabalho pretende contribuir para o desenvolvimento do município de Porto 

da Folha, por intermédio da análise e avaliação das mudanças realizadas no município de-

correntes dos financiamentos e operacionalização dos subprojetos oriundos do Programa 

de Redução da Pobreza Rural, administrado pela PRONESE, nas dimensões econômicas, 

sociais, ambientais e institucionais. 
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Pretende-se, em decorrência dessa análise e avaliação, apresentar sugestões que 

possam facilitar o desenvolvimento do capital humano e do capital social do município de 

Porto da Folha, a partir da participação da população rural pobre em Associações apoiadas 

pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável � CMDS. 

  

O CMDS, como órgão colegiado das Associações Comunitárias, atuará na interme-

diação e orientação das ações que objetivem não somente a obtenção de financiamentos do 

Programa de Redução da Pobreza Rural - PRPR, mas também de outras fontes de financi-

amento como o �Programa Farol de Desenvolvimento do Banco do Nordeste�, �Programa 

do Microcrédito Rural do Banco do Brasil�, �Programa Crédito Fundiário do Estado�, em 

conformidade com a vocação local, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável com 

a mobilização, capacitação técnica, priorização de necessidades locais e articulação institu-

cional adequada para a obtenção de espaço político. 

 

O processo de planejamento, organização, implantação e gestão de Associações, 

Cooperativas e Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável no município de 

Porto da Folha, na perspectiva do desenvolvimento local sustentável, devem ser entendidos 

como um processo técnico e político de decisão compartilhada (Buarque, 1999) sobre as 

ações necessárias ao desenvolvimento, que assegure o envolvimento das pessoas na apre-

ensão da realidade, na definição das suas prioridades, na execução das ações, no seu 

acompanhamento e na avaliação dos resultados alcançados. 

 

1.2       PROBLEMATIZAÇÃO 

 

          O Programa de Redução da Pobreza Rural - PRPR é um programa do Estado de 

Sergipe em parceria com o Banco Mundial, com o aval do Governo Federal, dirigido para 

a melhoria das condições de vida e trabalho produtivo no meio rural Nordestino, especifi-

camente em Sergipe, no município de Porto da Folha. 

 

O processo de modernização no Nordeste, conforme afirma Jará (1997, p. 3), sem-

pre esteve acompanhado de diversas formas de desenvolvimento local implementando 

programas rurais que manifestaram uma espécie de mistura produtivista e assistencialista. 

Esse padrão de desenvolvimento local ou comunitário dirigido aos chamados pequenos 
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produtores rurais, gerenciado de forma centralizada, parece culminar hoje numa crise de 

proporções alarmantes. Sem dúvida, continua o autor, houve algum progresso material, 

avanços técnicos e comerciais, maior expansão do associativismo, mais atividade econô-

mica localizada. Entretanto, persiste a pobreza extrema no meio rural, a fome, o 

desemprego, as agressões ao meio ambiente e a exclusão social. 

 

O presente trabalho analisa a eventual dicotomia entre o discurso e a prática efetiva 

dos procedimentos operacionais do Programa de Redução da Pobreza Rural no município 

de Porto da Folha, considerando os seguintes pontos: os microprocessos que explicam a 

existência do PRPR; o modelo descentralizado de gestão dos recursos do PRPR, recomen-

dado pelo Banco Mundial; a estratégia e modelo de intervenção e o potencial de mudança 

que representa o programa; a real natureza deste programa: que se propõe ao desenvolvi-

mento das pessoas pobres do meio rural ou um programa de investimentos do Banco 

Mundial de cunho economicista? 

 

Outros aspectos podem ser identificados como problema: as prováveis falhas no 

processo de assistência e divulgação do PRPR às Associações; ausência de capacitação 

técnica aos usuários e a possível extinção dos Agentes de Mudança locais; o possível retro-

cesso na adoção do modelo centralizado de gestão, com a extinção da iniciativa 

participativa das decisões preconizada pelo Fundo de Apoio Comunitário Piloto � Fumac � 

p, que se caracteriza pela forma mais descentralizada de financiamento de subprojetos co-

munitários do Programa, ainda em fase �piloto�. 

 

   Em face disso, o problema central desta investigação é identificar: quais as mudan-

ças que ocorreram no município de Porto da Folha, sob as dimensões Sociais, Econômicas, 

Ambientais e Institucionais, em decorrência das ações estratégicas e operacionais do Pro-

grama de Redução da Pobreza Rural - PRPR gerido pela PRONESE � Empresa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe.  

 

            Alguns objetivos deste estudo então, foram estabelecidos: 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

            Analisar o processo de mudanças nas dimensões Econômicas, Sociais, Ambientais 

e Institucionais, no município de Porto da Folha, decorrentes da contratação e operaciona-

lização dos subprojetos produtivos, sociais e de infra-estrutura, oriundos do Programa de 

Redução da Pobreza Rural administrado pela Empresa Sergipana de Desenvolvimento Sus-

tentável � PRONESE. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Analisar o perfil socioeconômico do público-alvo deste estudo;  

 

 analisar o nível de informação e conhecimento que o público-alvo do estudo 

possui sobre o Programa de Redução da Pobreza Rural � PRPR, quanto aos cri-

térios de acesso aos financiamentos do Programa,  

 

 analisar as mudanças sociais no município, decorrentes do PRPR, na perspecti-

va dos atores locais envolvidos; 

 

 analisar as mudanças econômicas no município, decorrentes do PRPR, na pers-

pectiva dos atores locais envolvidos;   

 

 analisar as mudanças ambientais decorrentes do PRPR, quanto aos resultados 

alcançados nos monitoramentos das ações operacionais dos Subprojetos contra-

tados e implantados; 

 

 analisar como as relações entre as Associações e o Conselho Municipal com o 

Poder Público Local influenciaram na gestão e operacionalização dos recursos 

financiados pelo PRPR, na perspectiva dos atores locais envolvidos; 

 

 analisar como as relações entre as Associações e o Conselho Municipal com a 

PRONESE influenciaram na gestão e operacionalização dos recursos financia-

dos pelo PRPR, na perspectiva dos atores locais envolvidos. 
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1.5  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se com este estudo contribuir para o desenvolvimento sustentável do muni-

cípio de Porto da Folha, através de propostas que: 

 

 viabilizem a implantação de um modelo descentralizado de gestão para as ins-

tâncias locais junto às Associações e ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável- CMDS; 

 

 estimulem a inclusão social dos grupos de mulheres �cabeça do casal�, jovens e 

minorias rurais pobres, viabilizando financiamentos de categorias de sub-

projetos de menor porte para esses grupos;  

 

 estimulem o fortalecimento das articulações dos atores locais, representados pe-

las Associações e o Conselho com órgãos públicos municipais, estaduais e 

federais na busca de informações e perspectivas junto a outros órgãos financia-

dores. 
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2.0     REVISÃO TEÓRICA 
 

 

Conforme expõe Alves (1992, p.55), o nível de teorização possível em um dado es-

tudo vai depender do conhecimento acumulado sobre o problema focalizado, bem como da 

capacidade do pesquisador para avaliar a adequação das teorizações disponíveis aos fenô-

menos por ele observados. Esse esforço de elaboração teórica é essencial, pois o quadro 

referencial clarifica o racional da pesquisa, orienta a definição de categorias e construtos 

relevantes e dá suporte às relações antecipadas nas hipóteses, além de constituir o principal 

instrumento para a interpretação de muitos estudos. 

 

Assim, este capítulo tem o propósito de apresentar os fundamentos teóricos que nor-

tearão o presente estudo sobre o Desenvolvimento; a Pobreza Rural; o Desenvolvimento 

Sustentável; as Associações e Conselhos Comunitários; o Associativismo e Cooperativismo; 

a Gestão Pública Burocrática e a Gestão Participativa abordando, especificamente, acerca do 

Programa de Redução da Pobreza Rural em Sergipe. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO 

 
 

 Para Caiden & Caravantes (1988), hoje em dia, desenvolvimento é, provavelmente, 

uma das palavras mais aviltadas e mais mal-usadas. Nos jornais lê-se sobre �novos desen-

volvimentos�, ou �desenvolvimentos em processo de revisão�, fazendo com isso referência 

a projetos residenciais recentemente executados ou obras públicas que estão sendo exami-

nadas, planejadas ou decididas. Em sua origem, o termo desenvolvimento fazia referência 

a um processo de desencantamento, de descoberta. Algo não percebido, ainda não conhe-

cido estava sendo revelado. Algo que ainda não era evidente passava a se mostrar ou vir à 

tona, da mesma maneira que um botão de rosa desabrocha, ou que o destino de um rei se 

torna conhecido. O desenvolvimento dessa forma se configurava como um processo siste-

mático de mudança de um estágio para outro numa ordem determinada, que nunca variava. 

Mas, através da observação meticulosa, descobriu-se ser possível identificar e classificar as 

diferentes fases do desenvolvimento, embora nem sempre fosse possível demarcar, exata-

mente, onde acabava um estágio e iniciava outro.  
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O significado de desenvolvimento foi adicionado de um conceito de valor. Não in-

teressava apenas revelar e saber como as coisas funcionavam, mas, sobretudo, uma questão 

de como fazer para que funcionassem bem e melhor para o benefício da humanidade. O 

conceito de desenvolvimento havia modificado, passando de uma posição passiva ou neu-

tra para uma posição ativa e o homem passaria a intervir na natureza para descobri-la, 

usando seus segredos de maneira seletiva para melhorar sua condição em benefício da hu-

manidade, conforme afirma Gonçalves (1998, p. 26), �a natureza é, em nossa sociedade, 

um objeto a ser dominado por um sujeito, o homem, muito embora saibamos que nem to-

dos os homens são proprietários da natureza. Assim, são alguns poucos homens que dela 

verdadeiramente se apropriam�. 

 

Nas palavras de Peter Berger (apud Caiden & Caravantes, 1988, p.31), desenvolvi-

mento não é uma coisa a ser decidida por especialistas, simplesmente porque não há 

especialistas naquilo que constitui as metas desejáveis da vida humana. Todo desenvolvi-

mento material é, afinal, uma coisa fútil, a menos que sirva para ampliar os propósitos 

pelos quais os seres humanos vivem. É por isso que é importante que se tenha cuidado no 

que tange a menosprezar valores e instituições tradicionais. Não há dúvida de que a morte 

pela fome é uma ameaça pior do que a anomia, mas uma vez que se remova o perigo ime-

diato da fome, problemas de significado inevitavelmente virão à tona. 

 
O termo desenvolvimento, sob a ótica econômica, é sempre confundido com cres-

cimento, como se fossem sinônimos. O termo desenvolvimento, segundo Resende (2003), 

não coincide com o crescimento. Crescimento econômico nada mais é do que a ampliação 

quantitativa da produção. O crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, 

mas não é condição suficiente. Enquanto o crescimento se refere a incrementos quantitati-

vos, prossegue o autor, o desenvolvimento implica em melhorias qualitativas. O 

crescimento ignora a qualidade do ambiente, a distribuição de renda e outros fatores soci-

ais. Portanto, o desenvolvimento parece se distinguir do crescimento por uma maior 

amplitude. Mas, qual seria então uma aproximação da definição de desenvolvimento? 

 

Para Pereira (apud Resende, 2003, p.1),�O desenvolvimento é um processo de 

transformação econômica, política e social, através do qual o crescimento do padrão de 

vida da população tende a tornar-se automático e autônomo�. Já na perspectiva de Franco 
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(2002), o desenvolvimento é constituído de algumas equações complexas, que envolvem 

interações de múltiplos fatores além da renda e que não pode ser resolvido com soluções 

lineares. Prossegue o autor afirmando que desenvolvimento é o movimento sinérgico, cap-

tável por alterações de algumas variáveis de estado, que consegue estabelecer uma 

estabilidade dinâmica em um sistema complexo como a sociedade humana. Crescer é im-

portante, mas tem limites relativos aos valores de outras variáveis, isto é, à configuração 

global do arranjo de todas as variáveis que expressam fatores de desenvolvimento. Para 

além desses limites, o crescimento deixa de ser sinérgico e, assim, deixa de significar de-

senvolvimento. 

 

Em suma, se um país faz crescer o seu PIB (Produto Interno Bruto), mas não con-

segue atingir valores compatíveis de capital humano e de capital social, então está havendo 

crescimento-sem-desenvolvimento. A razão é que o pensamento reinante está aterrado no 

solo do preconceito economicista. O pensamento gira em torno de uma crença segundo a 

qual o crescimento de todos os fatores extra-econômicos do desenvolvimento, como o ca-

pital humano e o capital social, é conseqüência ou decorrência do crescimento do produto. 

E aí simplificam por redução, um sistema complexo, em que as variáveis interagem entre si 

de várias formas formando múltiplos laços de realimentação, a um sistema linear em que 

todas as variáveis dependem de única variável: a renda (Franco, 2002). 

 

2.1.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável não é novo, pois Batie (apud Gomes, 

1995, p.2) já mencionava que o termo constava em documentos das Nações Unidas nos 

anos 60; a expressão �desenvolvimento sustentável� encontrou seu lugar na literatura espe-

cializada, sobretudo a partir de 1987, com a publicação do Relatório Bruntland. 

 

Prossegue o autor afirmando que a definição oferecida pela comissão que trabalhou 

para as Nações Unidas é simples: �o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atende-

rem as suas próprias necessidades� como um processo que �busca satisfazer as 

necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futu-

ras para atender as suas próprias necessidades�. 
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A literatura sobre o desenvolvimento sustentável cresceu sensivelmente nos últi-

mos anos. Dezenas de definições e de estudos de diversos autores foram produzidos na 

tentativa de encontrar os limites exatos desse conceito. É plausível que a etimologia do 

adjetivo �sustentável�, suficientemente manifestada, tenha evitado discordâncias mais am-

plas conferindo unidade às diferentes interpretações: um objeto é sustentável somente se 

puder ser apoiado ou conduzido (a um nível ou a um tom alto). A literatura parece ter 

mesmo elaborado esse significado, tanto que não há dúvidas a respeito do fato de que o 

desenvolvimento sustentável se refere à postergação de uma �condição� no tempo. 

 

Para Jará (1998, p.50), busca-se hoje em dia adotar uma nova filosofia de desenvol-

vimento, radicalmente diversa da tradicional, orientada à �produção, distribuição, consumo 

e acumulação de riquezas�, isto é, busca-se um novo modelo conceitual holístico afastado 

dos modelos economicistas, cujos valores são aqueles que podem ser quantificados medi-

ante atribuição de Reais. Essa nova filosofia está fundamentada no conceito de 

desenvolvimento sustentável. Numa visão ampliada, o desenvolvimento sustentável tem 

dimensões ambientais, econômicas, políticas e culturais, o que necessariamente traduz vá-

rias preocupações com o presente e futuro das pessoas; com a produção e o consumo de 

bens e serviços; com as necessidades básicas de subsistência; com os recursos naturais e 

com o equilíbrio ecossistêmico; com práticas decisórias e de distribuição do poder e com 

os valores pessoais e a cultura. 

 

Para Buarque (1999, p.33), os debates e as reflexões que dominam a cena política e 

técnico-científica internacional sobre modelos e alternativas de desenvolvimento � capazes 

de enfrentar os desafios e os problemas econômicos, sociais e ambientais contemporâneos 

� estão levando à formação de uma nova concepção de desenvolvimento conhecida como 

desenvolvimento sustentável. Mesmo com as imprecisões e ambigüidades que ainda cer-

cam o conceito, todos os esforços recentes de desenvolvimento local e municipal têm 

incorporado, de alguma forma, os postulados de sustentabilidade, procurando assegurar a 

permanência e a continuidade, no médio e longo prazo, dos avanços e melhorias na quali-

dade de vida, na organização econômica e na conservação do meio ambiente. 
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 Segundo Souza (apud Buarque, 1999, p.31), desenvolvimento sustentável parte de 

uma nova perspectiva de desenvolvimento e se estrutura sobre duas solidariedades: solida-

riedade sincrônica, com a geração à qual pertencemos, e solidariedade diacrônica com as 

gerações futuras. Já na visão de Sachs (apud Buarque, 1999, p.31), o bem-estar das gera-

ções atuais não pode comprometer as oportunidades e necessidades futuras; e o bem-estar 

de uma parcela da geração atual pode ser construído em detrimento de outra parte com 

oportunidades desiguais na sociedade. A parcela da geração atual que padece de pobreza e 

desigualdade não pode se sacrificar em função de um futuro improvável e imponderável 

para seus filhos e netos, assumindo um comprometimento com o futuro sem sequer ter 

presente. 

 

Em tese, o desenvolvimento sustentável corrobora com o processo de crescimento 

econômico atribuindo importância à auto-suficiência material com garantia da melhoria do 

bem-estar e da qualidade de vida da população sem, contudo, perder de vista o princípio 

solidário esperado da geração presente com as gerações futuras. Através das oportunidades 

de abertura à participação democrática dos cidadãos no processo decisório, tem-se o com-

prometimento para o exercício da cidadania, para as articulações do movimento popular 

em defesa do estabelecimento de suas prioridades e nas decisões sobre o seu próprio desti-

no. 

 

Para Jará (1998, p.56), trata-se de uma forma de resgatar a centralidade social de 

participação ativa na construção do suporte social e político, adequada às transformações 

que se deseja. É preciso, em última análise, acreditar e reconhecer que as comunidades 

humanas possuem uma capacidade potencial emergente para avaliar seus problemas e ne-

cessidades e para edificar suas próprias condições de auto-desenvolvimento.  

 

O desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenos povoa-

dos de determinado Município capaz de promover o desenvolvimento econômico e a 

melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma substancial mudança na or-

ganização social em nível local, resultante da mobilização das energias dos atores 

envolvidos, explorando as suas capacidades e potencialidades específicas. 
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 Para Buarque (1999, p.33), o desenvolvimento local sustentável é o �processo de 

mudança social e elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizando, no tempo e 

no espaço, o crescimento e a eficiência econômicos, a conservação ambiental, a qualidade 

de vida e as eqüidades sociais, partindo de um claro compromisso com o futuro e a solida-

riedade entre gerações� Este conceito contém três grandes conjuntos interligados e com 

características e papéis diferentes no processo do desenvolvimento local: 

 

a. a elevação da qualidade de vida e a eqüidade social constituem objetivos cen-

trais do modelo de desenvolvimento, orientação e propósito final de todo 

esforço de desenvolvimento no curto, médio e longo prazo; 

 

b. a eficiência e o crescimento econômicos constituem pré-requisitos fundamentais 

sem os quais não é possível elevar a qualidade de vida com eqüidade � de forma 

sustentável e continuada � representando uma condição necessária, embora não 

suficiente, do desenvolvimento sustentável; 

 

c. a conservação ambiental é um condicionante decisivo da sustentabilidade do 

desenvolvimento e da manutenção no longo prazo, sem a qual não é possível 

assegurar a qualidade de vida para as gerações futuras e a eqüidade social de 

forma sustentável e contínua no tempo e no espaço. 

 

Jará (1998, p.56) questiona até que ponto as prefeituras e suas estruturas estão pre-

paradas para orientar processos de desenvolvimento local sustentável. O �desenvolvimento 

municipal� quase sempre é interpretado como processo de modernização, isto é, desenvol-

vimento institucional municipal, ou seja, aumento da capacidade de gestão pública para 

conduções eficientes, eficazes e efetivas das estratégias, programas e projetos de desenvol-

vimento. Para que o processo de modernização do município obtenha resultados que 

agreguem valor ao processo de desenvolvimento local é necessário um comportamento 

institucional orientado à aprendizagem contínua, buscando sempre aperfeiçoamento, sair 

do imobilismo e da inércia de seus quadros diretivos tradicionais. A modernização da má-

quina sem introduzir mudanças em sua cultura organizacional e sem se colocar a serviço 

das demandas sociais locais, através de grupos organizados da sociedade municipal, não 

obterá resultados eficazes no processo de desenvolvimento local.  
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O desenvolvimento local está associado, normalmente, a iniciativas inovadoras e 

mobilizadoras da coletividade, articulando as potencialidades locais nas condições dadas 

pelo contexto. Como diz Haveri (apud Buarque, 1999, p.10), �as comunidades procuram 

utilizar suas características específicas e suas qualidades superiores e se especializar nos 

campos em que têm uma vantagem comparativa com relação às outras regiões�. 

 

Nessa perspectiva, para que se obtenha o desenvolvimento sustentável em nível mu-

nicipal é fundamental que, além da modernização do aparelhamento da administração 

pública haja abertura para a mobilização e a organização dos atores locais; formação de re-

cursos humanos qualificados; mecanismos flexíveis de financiamentos; um novo modelo de 

gestão participativa do serviço público. 

 

As experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local (endógeno) decorrem, 

quase sempre, de um ambiente político e social favorável, expresso por uma mobilização e, 

principalmente, de convergência importante dos atores sociais do município ou comunidade 

em torno de determinadas prioridades e orientações básicas de desenvolvimento. Represen-

ta, neste sentido, o resultado de uma vontade conjunta da sociedade que dá sustentação e 

viabilidade política a iniciativas e ações capazes de organizar as energias e promover a di-

namização e transformação da realidade (Castels & Borja apud Bbuarque, 1999, p.11). 

 

Como afirma Jará (1998, p.60), o desenvolvimento sustentável local precisa orien-

tar-se em três eixos fundamentais: 

 

a. O primeiro propõe a democratização da vida social e a integração de to-

dos os grupos sociais em torno dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável, mobilizando a sociedade para que a gestão se faça de forma 

compartilhada. Trata-se de promoção das mudanças na cultura política, 

visando à transformação do conteúdo da gestão municipal com novas 

formas de organização e integração social, que contemplem a diversidade 

de atores e facilitem a concentração de interesses; 
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            b. o segundo enfatiza a implementação de um conjunto de atividades estratégicas de 

desenvolvimento rural e comunitário para combater o padecimento de pobreza por grandes 

grupos populacionais e para ativar as pequenas economias, numa sociedade que dispõe de 

muitos recursos e potencial para criar um melhor futuro; 

 

c. o terceiro eixo visa a perseguir a proteção dos recursos naturais que promovam o 

equilíbrio ambiental. Constitucionalmente os municípios são responsáveis pela gestão ambi-

ental, precisando monitorar o manejo sustentável dos recursos, de tal forma que as 

comunidades presentes e futuras possam conserva o patrimônio natural em longo prazo. 

 

Desenvolvimento local e descentralização são processos distintos e relativamente in-

dependentes, embora quase sempre interligados e complementares. A descentralização trata 

de um aspecto político-institucional que decorre de decisões restritas à forma de organiza-

ção da sociedade e da administração pública no trato das políticas e programas. No entanto, 

a descentralização pode contribuir significativamente para o desenvolvimento local, resul-

tante, normalmente, de iniciativas e capacidades endógenas das populações locais e 

municipais e suas instâncias. 

 

2.2 A POBREZA RURAL 

 

Os dicionários expressam o nome pobreza como: �necessidade, carência do neces-

sário para a sustentação da vida�. Da mesma maneira, uma pessoa pobre é definida como 

um �necessitado, desprovido do necessário para viver�. Entende-se, assim, o uso comum 

da palavra pobreza. De todas as maneiras compara-se à situação de uma pessoa, de uma 

comunidade, de um grupo social, com a situação de outra pessoa, de um grupo de tecnocra-

tas que tem um conceito determinado do que é necessário para viver. 

 

E isso leva a tentar definir necessidade como falta das coisas que são indispensáveis 

para manter a vida. A necessidade expressa uma situação de carência. Existem carências 

das quais não se pode fugir. Ninguém pode deixar de comer, não pode resistir por muito 

tempo ao sentimento de fome. Esse tipo de pobreza de subsistência mata e, por isso, os 

pobres morrem primeiro. O que é necessário para sustentar a vida não é uma questão su-
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pérflua. São necessidades humanas. O que significam necessidades humanas? É necessá-

rio, contudo, distinguir entre necessidades e meios de satisfação.  

 

Geralmente, fala-se que as necessidades humanas são infinitas, em permanente es-

tado de mudança e, também, que elas são diferentes de cultura para cultura, de tempo em 

tempo. Isto não é verdade. Como argumenta Jará (1998): �as necessidades humanas fun-

damentais são poucas, limitadas, finitas e são as mesmas para todas as culturas e em todos 

os tempos. O que muda realmente são os satisfatores�. Prossegue o autor afirmando que, a 

necessidade de subsistência determina que as pessoas procurem alimento e abrigo. A ne-

cessidade de entendimento determina que as pessoas demandem educação, capacitação, 

informação. O que muda, fundamentalmente, são as satisfações. Um grupo social pode 

preencher a sua necessidade de subsistência com pizza, hambúrguer, churrasco e vinho 

importado, e outra com arroz e feijão, quando não é condenado a viver com fome como as 

vítimas históricas da seca no sertão Sergipano. 

 

A pobreza é uma questão muito complexa, não apenas pelo fato de ela expressar 

uma síndrome de múltiplas carências e situações, mas também, porque num país de dimen-

sões continentais, no qual o desenvolvimento do capitalismo se revela desigual e 

combinado ela se manifesta com muita diversidade. Para Jará (1998), a questão da pobreza 

urbana e rural representa um tema de muita preocupação no Brasil, hoje mais do que em 

qualquer década passada.  

 

Infelizmente, a crença corrente é a de que pobreza é falta de dinheiro. Segundo essa 

crença, se for dado dinheiro a uma pessoa, ela diminui o seu nível de pobreza podendo, 

dependendo da quantidade de dinheiro recebido, deixar de ser pobre. Mas, por diversas 

razões as coisas não funcionam bem assim em termos sociais. Argumenta Franco (2002) 

que, para erradicar a pobreza não basta fazer crescer o PIB - Produto Interno Bruto e au-

mentar o salário mínimo ou investir mais alguns bilhões em políticas compensatórias. 

Pobreza não é insuficiência de renda, mas insuficiência de desenvolvimento.  

 

Conforme explicita Rocha (2000, p.10), a concentração de pobres no Nordeste con-

tinua alarmante, da ordem de 23,3 milhões de pessoas, o equivalente a 45% dos pobres 

brasileiros. Associe-se a isso as más condições de vida da população em geral, e dos po-
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bres em particular, além do meio físico freqüentemente adverso e condições sanitárias pre-

cárias, baixo nível de escolarização e possibilidades muito limitadas dos governos locais de 

operar de forma eficaz em favor do desenvolvimento das atividades produtivas e da assis-

tência da população, refletindo de forma inequívoca a situação crítica do Nordeste em 

relação não só à pobreza, mas também à persistência de fortes desigualdades regionais no 

Brasil. 

 

Esse quadro de agressões e desigualdades ocorre ao mesmo tempo em que a huma-

nidade desenvolve uma das revoluções tecnológicas mais relevantes da história. 

Sustentado, principalmente, nas tecnologias de informação, o progresso científico-

tecnológico constitui o fundamento da competitividade e, por conseguinte, do crescimento 

econômico.  

 

Contudo, ainda não foi encontrada a fórmula adequada para a realização de medi-

ções do nível de pobreza das comunidades rurais ou urbanas. Essas medições, entretanto, 

podem em muitos casos, levar a uma compreensão apenas parcial da pobreza e, muitas 

vezes, a programas não dirigidos de redução da pobreza. Eles não detectam muitos aspec-

tos das privações da falta de acesso aos serviços essenciais para a saúde e alfabetização e a 

falta de voz política legal. Eles também não reconhecem as tremendas dificuldades de saú-

de enfrentadas, relacionadas às habitações de má qualidade e falta de serviços básicos 

(Satterthwaite, 2004). Continua o autor afirmando que, embora o resultado final da pobreza 

para residências rurais e urbanas (alimentação, moradia, e ameaça a saúde e a vida dos 

membros da família) possa ser o mesmo, as causas em essência, variam. A causa da pobre-

za para uma habitação rural que depende da posse de um pequeno terreno e sofre de baixo 

rendimento da produção, por exemplo, não é a mesma de uma habitação de uma comuni-

dade de favela em que o principal fornecedor de receita perdeu seu emprego. Os programas 

destinados à pobreza rural e urbana necessitam reconhecer essas diferenças. 

 

Em suma, conforme afirmam Beto & Boof (1994): �Pobreza é estar ameaçado num 

direito fundamental de vida�. Jará (1998, p.55) comenta essa sentença afirmando que a 

pobreza é uma vergonha da modernidade capitalista, inscrita historicamente nas ralações 

que estruturam a vida social. É, antes de tudo, uma condição de privação de direitos, que 

define determinadas formas de existência civil e modos de sociabilidade.   
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2.3 GESTÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA e GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

Assim como existe uma estrutura de gestão burocrática, verticalizada e impessoal 

existe também um estilo de gestão burocrática, isto é, existe uma cultura burocrática que 

orienta ações e chega a formatar hábitos políticos e sociais. Conforme expõe Sotero (2002, 

p.16), a gestão burocrática apóia-se em algumas características básicas, a saber: 

 

Gestão marcada pelo discurso da competência técnica: os dirigentes de estilo 

burocrático desprezam a intuição, as crenças não científicas, as decisões fundadas em valo-

res e estilos culturais específicos. Tendem a controlar todos os movimentos de seus 

funcionários. A linguagem que utilizam é tão técnica que poucos entendem o que querem 

dizer. 

 

Relações impessoais e frias: fruto do estilo centralizador e muito técnico, o estilo 

burocrático de governar mantém distância da população e de suas paixões. Os funcionários 

são tratados com frieza e são valorizados pelos resultados de seu trabalho. 

 

Dimensão econômica se sobrepõe à dimensão social: como o dirigente burocráti-

co vive em função da capacidade de trabalho da máquina administrativa, a sobrevivência 

econômica e a capacidade de investimento da burocracia estão sempre em primeiro plano. 

Se há pouco recurso, corta-se a folha de pagamento ou investimentos sociais, mas não se 

afeta o funcionamento e a rotina da burocracia pública.  

 

A gestão tradicional tem as seguintes características, segundo Sotero (2002, p.16): 

 

Práticas políticas marcadas pela fidelidade e troca de favor: o dirigente tradi-

cional mantém seu poder através da sua capacidade de atender interesses individuais. 

 

Ausência de planejamento global de ações: não administra através de planos ge-

rais ou planejamento de ações. Se fizesse isso seria fiscalizado e controlado. Prefere 

atender às pessoas individualmente, criando um laço de dependência e cumplicidade. 

 



 18 

Propostas sociais marcadas pelo assistencialismo: procura manter e preservar 

sua relação de provedor com a população que o elege. Esse tipo de dirigente não acredita, 

que a população encontra-se madura para decidir sobre os rumos de sua vida. 

 

Já o estilo participativo de governar, segundo o autor, procura superar as duas prá-

ticas de gestão indicadas, apresentando em sua estrutura básica algumas de suas principais 

características: 

 

Estruturas colegiadas de gestão: Desmonta os modelos personalizados e �impe-

riais� de gestão. 

 

Lideranças populares com capacidade de formulação: É preciso agregar capa-

cidade de formulação de políticas públicas, gestão e fiscalização de sua implementação. 

Para se ampliar o poder público e os espaços públicos, necessita-se de lideranças da socie-

dade civil e não meros mensageiros de demandas. 

 

Gestão por projeto: nos modelos de gestão participativa não se governa por área 

ou serviço, mas por projetos elaborados em conjunto com a população que demanda políti-

cas públicas. 

 

Descentralização territorial: As gestões participativas exigem uma profunda 

descentralização. Descentralização significa delegar a execução e parte do planejamento de 

ações para instâncias inferiores da gestão pública. 

 

Este é o desafio daqueles que procuram formular a reforma democrática da gestão 

pública, isto é, superar os modelos de gestão burocrática e tradicional, enraizados em nossa 

cultura política. 

 

   Construir e manter a sustentabilidade institucional, é de fundamental importância 

para o equilíbrio da gestão pública, sendo necessário que as instituições públicas efetuem 

uma imediata intervenção estratégica nos seus modelos de gestão, baseada nos três pilares 

de Planejamento da Sustentabilidade Institucional recomendados por Silva (1994): Projeto 

Institucional, Competências Institucionais e Credibilidade Institucional. 
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Projeto Institucional. A elaboração do projeto institucional representa a maior ne-

cessidade estratégica de qualquer organização. É imperativo que contemple no seu bojo 

fundamentos explícitos da sua missão, que caracterize sua razão de ser ou a sua condição 

de existência como instituição. Por outro lado, faz-se necessário estabelecer seus objetivos 

e políticas, baseados numa visão de futuro, considerando as forças do ambiente institucio-

nal que interferem no processo.  

 

Para ser aceito como válido e legítimo o projeto institucional deve ser formulado a-

través de uma estratégia metodológica, que permita aos representantes dos principais 

parceiros da instituição participar dos momentos mais estratégicos do processo. Também 

necessita incluir mecanismos de participação interna para mobilizar a inteligência e a cria-

tividade dos talentos humanos da organização na tarefa de sua elaboração. 

 

Competência Institucional. A competência institucional se estriba na sua capaci-

dade conceitual, metodológica, organizacional, administrativa, gerencial e de suporte. O 

setor público está repleto de exemplos de instituições com excelentes projetos institucio-

nais que nunca conseguem ser implementados por falta de capacidade interna da própria 

instituição. 

 

 Credibilidade Institucional. A credibilidade institucional é a principal competên-

cia que a instituição pública necessita para obter reconhecimento e apoio dos vários 

segmentos organizados da sociedade que a financia. Considerando que em sua maioria as 

instituições públicas não possuem autonomia financeira, pois dependem de recursos finan-

ceiros do governo e de outras fontes de quem precisam captar, uma vez que elas não 

possuem governabilidade.  

 

 Assim, espera-se que essas instituições públicas, na ausência de governabilidade, 

devam fundamentar suas atividades na busca da alta credibilidade institucional. A credibili-

dade institucional é construída através de iniciativas apropriadas e inovadoras em sintonia 

com as demandas, problemas, desafios e expectativas dos segmentos sociais para os quais e 

com os quais uma instituição deveria trabalhar, isto é, introduzir mecanismos, que segundo 

Silva (1994) permitam sua administração ser transparente com critérios claros e negociados 
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para alocação de recursos e definição de prioridades; sejam claros e negociados para a parti-

cipação interna e externa no processo de definição de políticas e prioridades; sejam 

apropriados e que permitam mantê-la em permanente sintonia com seu ambiente externo; 

confiram permeabilidade social e política, permeabilidade traduzida como flexibilidade para 

incorporar rapidamente às suas atividades novos temas que a sociedade está discutindo con-

sistentemente e persistentemente, quando apropriado; permitam oferecer um bom equilíbrio 

da relação custo-benefício dos seus produtos e serviços. 

 

Historicamente, ditaduras e governos presidencialistas contribuiriam para o cresci-

mento acelerado dos segmentos burocráticos, sempre alimentados segundo interesses 

partidaristas. Essas práticas possibilitaram o estabelecimento de um modelo de gestão con-

centrador e autoritário; uma ordem hierárquica que produz a imagem de uma pirâmide 

rígida.  

 

O poder centralista estabeleceu uma linha vertical de comando do centro para a pe-

riferia do interior, por meio de normas administrativas e operativas homogêneas, que 

ignoraram a especificidade dos governos e comunidades locais. Não é passível negar a 

existência de uma relação de crise entre a sociedade civil e o Poder Público, situação que 

demanda solução urgente, visando à busca de outros modos de fazer política. 

 

  Para Sotero (2002, p.03), a descentralização da gestão pública significa a transfe-

rência de parte do planejamento e da execução de ações para instâncias de gestão mais 

próximas do cidadão. Descentralizar não se confunde com desconcentrar, que significa 

delegar apenas a execução do planejamento (que continua centralizado). O objetivo da 

descentralização é aumentar o poder do território e aproximar a máquina administrativa 

dos usuários e cidadãos. 

 

       Existem políticas descentralizadoras que de fato impulsionam e fortalece os meca-

nismos locais de gestão, promovendo maior participação democrática no sistema de 

tomada de decisões. Elas permitem fortalecer a articulação entre os diversos atores e mo-

vimento, saciam-se com a vantagem do aumento de espaços de cooperação e diálogo, além 

de procurar uma representação mais legitima dos interesses locais nas instâncias centrais. 
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      Segundo Jará (1998), num momento de crise como esse que estamos vivendo, a 

descentralização é uma questão de importância estratégica para o desenvolvimento susten-

tável. Aparentemente, estão chegando ao final os dias do desenvolvimento impulsionado 

pelo Estado centralizador e excludente, ao mesmo tempo em que agonizam os esquemas 

rígidos de administração pública. Hoje, as novas estratégias de desenvolvimento começam 

a introduzir conceitos de escassez ecológica e valorização do espaço; justiça social e resga-

te da cidadania; gestão pública democrática e participativa; reforço da capacidade 

científico-tecnológica e competitividade no mercado; autogestão e democracia local; par-

ceria institucional e co-responsabilidade. 

 

        Para Boisier (apud Jara, 1998, p.88), aos fundamentos econômicos atuais da des-

centralização (facilitar a competitividade) e a seus fundamentos políticos (uma democracia 

mais participativa, mais autogerenciada, maior governabilidade e, sobretudo, maior prota-

gonismo dos cidadãos), agrega-se um fundamento sociológico: a mudança social como 

uma responsabilidade não apenas de um só agente (o Estado, o Partido, o proletariado, o 

empresariado), mas como responsabilidade de todos, da sociedade civil em primeiro lugar. 

 

        Observa-se, atualmente, um movimento de mudança no estilo de governo e nas rela-

ções de poder, passando de uma forma centralizada de gerenciar as questões públicas, com 

maior ou menor grau de autoritarismo, para uma forma descentralizada de administrar re-

cursos, distribuir responsabilidades públicas, tomar decisões, definir políticas e planejar 

atividades, com maior ou menor grau de participação social.  

  

Esse movimento descentralizador refere-se a uma totalidade composta de múltiplas 

dimensões. Tem a ver com questões políticas, administrativas, territoriais, ambientais, so-

cioeconômicas e, nesse momento de globalização capitalista, com questões de informação 

e processos de planejamento. Refere-se também a temas funcionais e institucionais, bem 

como a processos de redistribuição das competências nos diversos espaços territoriais de 

âmbito nacional, regional, estadual e municipal (Jara, 1998, p.269).  
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2.4 ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS COMUNITÁRIOS 

 

De acordo com Góis (apud Crisóstomo, 2000, p.29), Associações e Conselhos Co-

munitários constituem um espaço democrático de integração das diferenças, dentro de uma 

visão pluralista, e com a finalidade de planejar o desenvolvimento sustentável e comparti-

lhado no município. Essas organizações são construídas de mãos dadas, passo a passo, em 

meio às diferenças e alicerçadas numa visão coletiva, estratégica e afetiva do município, de 

sua história, de suas lutas, de suas necessidades, de seus conflitos, de seus êxitos e fracassos, 

de suas potencialidades e limitações e do futuro que se quer construir para todos que ali vi-

vem e fazem história, não só de luta e sofrimento, mas de encontro, beleza e esperança. 

 

O processo de organização e o estabelecimento dessas organizações de desenvol-

vimento local é, normalmente, uma atividade complexa e demorada. Não há fórmulas 

universais quanto ao processo de organização e estruturação destes espaços (Jara, 1998). 

Cada município representa um campo particular de forças sociais, uma determinada rede 

organizacional, uma esfera de relações de poder já constituída e, principalmente, uma ex-

periência de luta popular. 

 

Está claro, segundo Buarque (1995), que a organização de participação local se 

constitui em uma estratégia de descentralização com base nos princípios da democratiza-

ção e da participação devendo contribuir para a: justiça e eqüidade; universalização das 

políticas públicas; democratização das informações; viabilização da participação dos cida-

dãos nas decisões e ações governamentais. 

 

A instalação de Associações e a implantação dos respectivos Conselhos como espa-

ço de participação popular representa uma mudança de paradigma, visto que a formação 

política histórica brasileira está assentada em uma cultura de servidão/dominação, de pa-

ternalismo, de clientelismo político e a emancipação popular não é um processo fácil e não 

se concretizaria apenas na instalação formal dos Conselhos. Isto significa dizer que o diá-

logo será o recurso primordial deste processo, além de se levar em consideração à 

experiência e as dificuldades do público local (Jara, 1998). 
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Nada ou quase nada poderá ser feito apenas através dos esforços de persuasão e sen-

sibilização realizados pelos organismos centrais sem o envolvimento das autoridades e 

lideranças municipais, ou melhor, sem a participação do poder local. Por isso, é preciso 

promover e manter um cenário participativo e conseguir a vontade política de construir 

esse novo âmbito institucional para o tratamento do desenvolvimento local. Neste sentido, 

para que os municípios possam participar dos programas oficiais de financiamentos é in-

dispensável que o poder público e outros segmentos da sociedade local demonstrem efetivo 

interesse em adotar procedimentos de decisão descentralizados e participativos (Bird & 

Pronese, 2001). 

 

 A relação coletiva sempre implica articular-se em torno de organizações, o que sig-

nifica distribuição de tarefas e papéis, divisão de trabalho e estruturação de relações sociais 

diferenciadas e hierarquizadas, estabelecendo-se assim as relações de poder que permeiam 

todo relacionamento social. Segundo a visão de Buarque (1999), a viabilidade deste em-

preendimento, entretanto, não depende apenas da vontade social, política e da 

transparência, mas também, da carga de motivações e energia política que o processo com-

porta e promove, dos motivos subjetivos, valores, expectativas e desejos dos atores sociais 

e institucionais envolvidos.  

 

Trabalhar a organização de uma Associação e do conseqüente Conselho Municipal 

é, por conseguinte, um processo técnico e político que traduz a arte de somar forças soci-

ais, orientar e avaliar reuniões, esclarecer conceitos, preparar e transferir informação, 

acompanhar o movimento do coletivo, avançar passo a passo até novas fases ou metas 

sempre promovendo mudanças qualitativas na percepção dos atores envolvidos. Neste sen-

tido, trata-se também de um processo pedagógico que oferece aos atores participantes 

novos elementos de análise que permitam esclarecer suas representações coletivas, pro-

blematizando a realidade e propiciando a oportunidade de construir novos conhecimentos, 

uma visão alternativa do futuro, gerando assim, novas interpretações. 

 

A idéia central da instituição de organizações populares diz respeito à integração de 

forças sociais e sinergia política, visando à democratização do processo de tomada de deci-

são sobre desenvolvimento em âmbito municipal. Trata-se de desenvolver um cenário 

participativo descentralizado capaz de associar atores e vontades políticas, sociais e eco-
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nômicas para orientar as mudanças na direção de uma nova sociedade sustentável (Bird & 

Pronese, 2001). Essas organizações, como instâncias decisórias e articuladoras, podem 

significar um mecanismo apropriado para associar as políticas do Estado com os interesses 

da sociedade local, permitindo a escolha de alternativas adequadas à implementação sus-

tentável de programas/projetos. 

 

Em tese, segundo Jará (1997), com a instituição de Conselhos Municipais de De-

senvolvimento pretende-se a descentralização e democratização das seguintes atividades: 

 

a. o processo de focalização das intervenções, obtendo os recursos para distribui-

ção qualitativa aos grupos mais pobres e para as propostas prioritárias; 

 

b. o processo decisório local de desenvolvimento comunitário, trabalhando o con-

flito no campo das idéias e preparando o consenso para o exercício da 

cidadania; 

 

c. a definição de compromissos de ação e parcerias, bem como a mobilização e in-

tegração dos atores locais; 

 

d. o exercício do planejamento, organização, direção e controle dos progra-

mas/projetos comunitários, obtidos através de financiamentos de diversas 

fontes. 

 

Neste contexto e em conformidade com o princípio da moderna gestão, preconiza-

se um esquema de intervenções locais que visa o fortalecimento do processo de municipa-

lização do desenvolvimento comunitário. Neste modelo, as Comunidades Locais e o 

Conselho de Desenvolvimento Municipal são chamados a decidir e gerir com maior auto-

nomia. O Conselho de Desenvolvimento Municipal, como espaço coletivo onde os atores 

podem discutir, articular e avaliar suas propostas e experiências fragmentadas, tem poder 

sobre a alocação dos recursos financeiros e o controle dos processos de desenvolvimento 

(Bird & Pronese, 2001).  
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O papel dessas organizações, como instância colegiada, compreende mais do que a 

simples priorização de subprojetos comunitários. Além disso, devem se inserir ativamente 

no processo de planejamento participativo de desenvolvimento local para diagnosticar, 

junto com os outros atores sociais, a problemática municipal e formular alternativas de 

solução. Isso requer uma organização capaz de refletir com maior sensibilidade os proble-

mas das comunidades, de visualizar os interesses comuns, de promover articulações e 

propiciar sinergias institucionais, de agilizar os procedimentos burocráticos locais aumen-

tando a capacidade de gestão do governo local e gerenciar com eficiência os recursos 

financeiros, mobilizando as energias sociais locais. 

 

            Para Buarque (1999), sem dúvida, a implantação de organizações populares repre-

senta desafios de grande complexidade. É simplista acreditar que o poder político local, os 

grupos dominantes vão ficar afastados das decisões que se processam dentro dos Conse-

lhos. Neste sentido e com o foco no processo de descentralização, a administração dos 

recursos humanos, materiais e financeiros e a definição de prioridades se instalam dentro 

do Conselho tornando a competição social e política local muito mais complexa. Esse or-

ganismo informado, autônomo e representativo é um espaço de questionamento dos 

relacionamentos que condicionam a pobreza local. 

 

          Desta forma, faz-se necessário assumir uma postura cautelosa com relação à im-

plementação destes modelos concentrando seus esforços gerenciais, junto com as 

Prefeituras, na construção gradativa e parcial das pré-condições que permitem sustentar 

esta nova institucionalidade (Projeto Pnud-Brasil, 2000): 

 

a. estabelecer um sistema mínimo de informação confiável para análise do Gover-

no local e do Conselho; 

 

b. criar uma estrutura técnica simples de planejamento com pessoal local prepara-

do e capacitado; 

 

c. estabelecer uma estrutura mínima logística que facilite o cumprimento das tare-

fas de acompanhamento e supervisão das atividades; 
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d. aprofundar no conhecimento do território municipal características, potenciali-

dades e restrições; 

 

e. promover relacionamentos de apoio institucional para o desenvolvimento das 

capacidades locais de gestão, negociação e mobilização das Associações; 

 

f. favorecer a troca de experiências com outros Conselhos Municipais; 

 

g. potencializar, via capacitação, um processo de conscientização e aprendizagem 

contínua para os membros do Conselho; 

 

h. incentivar a capacitação política e técnica dentro dos Conselhos como um valor 

prioritário dirigido à mudança nos relacionamentos. 

 

Essas novas estruturas, como Fórum de Municipalidade, aparecem no cenário do 

processo de construção da nova institucionalidade brasileira como produto, não apenas da 

reivindicação pela abertura política e acesso do povo à tomada de decisões, colocado como 

luta de movimento social, mas também do próprio processo de descentralização político-

administrativo e redemocratização da sociedade brasileira. Para Jará et al (1998), trata-se 

de um instrumento coletivo de participação popular organizado localmente para articular 

os atores locais e tornar mais democráticas e transparentes as decisões em nível municipal. 

 

Na mesma perspectiva, espera-se que seus membros desenvolvam capacidades de 

gestão e negociação e saibam defender seus interesses. Sendo um palco de articulações 

entre demandas e interesses de diversas origens sociais, pressupõe-se melhor possibilidade 

de fabricar consensos e, que as informações que ali serão transmitidas contribuam para o 

controle social das políticas, isto é, ao controle do conjunto de decisões locais que diz res-

peito ao desenvolvimento sustentável das comunidades pobres. 

 

Partindo da ampliação das discussões, da construção de novos conceitos, a equipe 

irá alimentando o processo organizacional. Deve-se fazer uso de técnicas simples de co-

municação, diálogo e de questionamento, procurando construir conhecimento a partir da 
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própria interação. É recomendável partir das idéias e conceitos que os próprios participan-

tes expressam e que são frutos de experiências já construídas (Buarque, 1999).  

 

Na maioria dos municípios as organizações mais atuantes os sindicatos de trabalha-

dores e as associações comunitárias manifestam-se fragmentadas por vários povoados com 

dificuldades de articulação e contatos entre si. Espera-se que o Conselho Municipal esti-

mule o processo de participação eqüitativa da diversidade de instituições locais e atores 

organizados envolvidos, reais ou potencialmente, no processo de desenvolvimento local. 

Esta integração coloca a questão da capacidade que a sociedade tem para se auto-organizar 

na perspectiva de compartilhar com o Estado a responsabilidade de construir uma socieda-

de sustentável. Integrar significa tornar-se inteiro, juntar-se, completar-se, incorporar-se, 

ter em comum um objetivo. 

 

Em Sergipe registra-se um desordenado movimento de criação de Conselhos Muni-

cipal de Desenvolvimento, a partir do próprio Estado, expressando a desarticulação 

existente entre os diversos órgãos governamentais. A Lei orgânica de Assistência Social, 

por exemplo, prevê a criação de Conselhos paritários. O FUMAC (Fundo Municipal de 

Apoio Comunitário), que opera mediante a gestão do CONDEM - Conselho de Desenvol-

vimento Municipal. O PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar), que 

condiciona sua operação à existência de Conselhos Municipais. Existem Conselhos pro-

movidos pela Caixa Econômica Federal e Conselhos Institucionalizados de Saúde, 

Educação, do Direito da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares (Bird & Pronese, 

2001). 

 

A criação de vários Conselhos Municipais não é nenhum mal em si mesmo. Entre-

tanto, como princípio, a sociedade municipal precisa caminhar na direção de sistemas de 

gestão político-administrativos mais descentralizados e participativos, nos quais as comu-

nidades possam, pouco a pouco, assumir ou compartilhar a responsabilidade pelos 

processos que definem seu futuro.  

 

Essa abordagem conselhista do tipo burocrático e de cima para baixo geralmente 

dificulta a integração e as articulações sociais e setoriais. É preciso pensar em estratégias 

diferenciadas e em fórmulas inovadoras que contribuam para a criação de um único Conse-
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lho Municipal de Desenvolvimento. Nesse sentido, para Buarque (1995), trabalhar a orga-

nização de um Conselho Municipal de Desenvolvimento é, por conseguinte, um processo 

técnico e político que traduz a arte de somar forças sociais, orientar e avaliar reuniões, es-

clarecer conceitos, preparar e transferir informação, acompanhar o movimento do coletivo, 

avançar passo a passo até novas fases ou metas sempre promovendo mudanças qualitativas 

na percepção dos atores envolvidos.  

 

Trata-se também de um processo pedagógico, que oferece aos atores participantes 

novos elementos de análise que permitam esclarecer suas representações coletivas proble-

matizando a realidade e propiciando a oportunidade de construir novos conhecimentos, 

uma visão alternativa do futuro, gerando assim, novas interpretações. Idealmente, o pro-

cesso reclama a elaboração de uma agenda mínima de negociações políticas, informação, 

logística e procedimentos de ação. Reclama também a estruturação e capacitação de equi-

pes técnicas interdisciplinares e a elaboração de instrumentos pedagógicos que facilitem a 

aprendizagem. 

 

      Segundo Jará (1997), infelizmente ainda não existe uma política pública, nem legis-

lação, nem articulação de mentalidades estratégicas que compreendam decisões sobre 

descentralização ou municipalização do desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, 

sobre organização de Conselhos de Desenvolvimento Municipais. Por enquanto, as tentati-

vas de articulação social e estabelecimento de Conselhos para a gestão associada da 

solução de problemas locais dependem, em grande parte, das iniciativas das instituições 

públicas centrais, buscando criar ferramentas descentralizadas para trabalhar determinados 

programas de desenvolvimento. A desarticulação entre os diversos setores do governo é 

patética, confunde a população e promove clientelismos. Como foi dito, as instituições 

públicas vêm operando de forma fragmentada, paralela e desconexa.  

 

 Para Buarque et al (1999), tentar instituir Conselhos Municipais onde não haja o 

envolvimento do governo local e, especificamente, do Prefeito, agrava imensamente o tra-

balho de organização e promoção. O estabelecimento do Conselho deve ser entendido 

como um processo contínuo da democratização da vida municipal. E isso supõe um marco 

conceitual esclarecido e sistematizado, bem como equipes técnicas capacitadas para orien-
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tar o processo. Sem um esquema teórico o trabalho de organização dos Conselhos torna-se 

uma tarefa burocrática e mecânica e leva para espaços subalternizados. 

 

O processo de organização dos Conselhos deve ser entendido como um processo 

coletivo no qual todos participam e todos se mobilizam. A equipe técnica responsável por 

conduzi-lo deverá atuar como facilitadora, criando condições para uma aprendizagem ativa 

e participativa, conforme experiência implantada com sucesso com a adoção do �Agente 

de Mudança� como facilitador (Bird & Pronese, 2001).  

 

Assim, os Conselhos se constituem em canais importantes de participação coletiva 

e de criação de novas relações políticas entre governos e cidadãos e, principalmente, de 

construção de um processo de interlocução permanente. São espaços que estão sendo cons-

truídos pela ação coletiva de inúmeros sujeitos sociais, especialmente no âmbito dos 

municípios, que buscam a ampliação e o fortalecimento do poder local.  

 

Para Góis (apud Crisóstomo, 2000, p.29), o Conselho Municipal de Desenvolvi-

mento Sustentável � CMDS é um espaço democrático de integração das diferenças dentro 

de uma visão pluralista e com a finalidade de planejar o desenvolvimento sustentável e 

compartilhado do Município, além de exercer o controle social da verba pública municipal 

e das ações do Governo Estadual no Município. 

 

Para Crisóstomo (2000), o CMDS é um espaço de consulta e/ou deliberação, e co-

mo tal, reconhecido pelas diversas instâncias do poder público. Funciona como um Fórum 

da Municipalidade. Sua razão de existir está no reconhecimento da necessidade do diálogo 

entre Estado e Sociedade. A Bandeira do CMDS é a dos que querem o Município desen-

volvendo-se sem corporativismo ou favoritismos, construindo caminhos que beneficiem 

toda a municipalidade, no qual Prefeitura, Câmara de Vereadores e população constroem, 

por consenso, uma só estrada em direção ao futuro desejável. 

 

Em suma, o processo de planejamento, organização, implantação e gestão de Asso-

ciações e Conselhos Municipais de Desenvolvimento na região de semi-árido do estado de 

Sergipe é, essencialmente, uma estratégia descentralizada do desenvolvimento comunitá-

rio, ou seja, um esquema que leva do nível central para o município a responsabilidade de 



 30 

processar as propostas comunitárias, mediar interesses localizados, trabalhar o processo de 

negociação, desconcentrar tarefas, promover maior transparência construindo consenso e 

um mínimo de controle social. 

 

Assim, para a organização desse espaço local denominado Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável � CMDS, Crisóstomo (2000 p. 30) sugere a seguinte estrutu-

ra nas Figuras 2.1 e 2.2 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura � representada por um Secretário ou pelo próprio Prefeito; 

 

Câmara Municipal � representada por um ou mais vereadores; 

 

Entidades Maiores � representadas por um membro de cada federação, sindicato ou asso-

ciação existente no Município; 

 

Regiões Comunitárias � regiões dentro do Município que contêm vários povoados, sítios, 

lugarejos. Cada região tem um representante no CMDS; 

 

Fig. 2.1 - Conjuntos de participação do CMDS 
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Conselhos Setoriais � conselhos municipais formados nas áreas de saúde, infância e ado-

lescência, segurança e outras, com o objetivo de deliberar sobre as políticas públicas 

setoriais dos Governos Federal e Estadual aplicadas no Município. Cada Conselho Setorial 

existente no Município tem um representante; 

 

Categorias Sociais � constituem o tecido social do Município, organizadas ou não, que 

influenciam a opinião pública. Compreendem agrupamentos sociais, tais como trabalhador 

rural, fazendeiros, artistas, estudantes, aposentados, religiosos, pescadores, desportistas, 

funcionários públicos, comerciantes, professores e outros. Sua quantidade varia de 13 a 32 

membros; 

 

 

 

 

Governo Estadual � relação com as diversas Secretarias do Estado e seus programas regu-

lares para a Agricultura, Redução da Pobreza Rural, Tá na Mesa, etc; 

 

CRDS � Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável, órgão colegiado formado 

em cada uma das microrregiões do Estado; 

 

Prefeitura 

Governo do Estado 

CRDS 

 

 

CMDS 

Categorias Sociais 

Governo Federal e Agências 

de Fomento 

     Regiões Comunitárias 

Fig.2.2�Áreas de Relação dos CMDS 
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Prefeitura e Câmara Municipal � parceria na elaboração, supervisão e avaliação do pla-

nejamento municipal em diversos programas especiais da União tipo: Comunidade 

Solidária e Habitação, entre outros. Também com o Banco Mundial e Instituições de coo-

peração intergovernamental européias, bem como ONG´S, por exemplo. 

 

2.5 ASSOCIATIVISMO e COOPERATIVISMO 

 

Numa análise de tendência, segundo Jará (1998), é muito possível que o setor rural 

brasileiro, no futuro próximo, passe por um processo de mudanças de ordem social, políti-

ca e econômica sem precedentes, enquanto a visão capitalista do Brasil impulsionada pelo 

Plano Real faz prever um cenário de concentração econômico-produtiva em grandes cadei-

as de atacadistas de alimentos. As decisões de o quê, como, quando e onde produzir não 

serão determinadas pela decisão dos agricultores, sejam eles grandes ou pequenos, mas 

pelo mercado. E isso vai demandar mudanças profundas nos processos gerenciais, finan-

ceiros, institucionais, de pesquisa, de transferência tecnológica, de informação, de 

comercialização e comunicação. 

 

As Cooperativas Agropecuárias e as Associações de pequenos produtores rurais te-

rão que mudar rapidamente e adaptar-se a essa nova ordem. Sem uma estratégia de 

fortalecimento da economia local esse processo de ajuste ameaça criar efeitos cruéis nas 

formas de produção tradicional operadas por agricultores de base familiar, os mais fracos, 

desinformados e desorganizados. Para Buarque (1999), o mundo econômico já mudou, 

mas continua-se aplicando os mesmos modelos caducos, produtivistas e assistencialistas 

de desenvolvimento local. O discurso dominante é incapaz de formular uma nova trajetó-

ria de desenvolvimento local, democrática, solidária e sustentável, insistindo na vinculação 

crescente das atividades produtivas às economias mundiais, baseadas ainda na lógica quan-

titativa e de crescimento irracional. É incapaz de defender o pequeno produtor rural.  

 

Desafios das Cooperativas e Associações de pequenos produtores 
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Jará (1998, p.75), ao analisar os desafios das cooperativas e associações de peque-

nos produtores propõe: 

 

 O primeiro ponto é que os esforços produtivos, necessariamente, devem projetar-

se para mercados competitivos. No mercado existe uma variedade de agentes e a luta entre 

eles, com freqüência, é selvagem. Como uma empresa multinacional vai lutar contra uma 

cooperativa brasileira? Com a implantação das políticas neoliberais as cooperativas devem 

enfrentar a livre concorrência. Só que essa livre concorrência não existe, porque os agricul-

tores brasileiros devem competir com os agricultores estrangeiros que recebem o apoio dos 

seus governos e têm os seus preços subsidiados. 

 

No segundo ponto, toda a agricultura está subordinada ao capital financeiro. A vi-

da econômica está �financeirizada�. Os bancos comandam os processos, definem as 

políticas, criam regras, os valores, os rumos da produção. As políticas antiinflacionárias do 

Plano Real impuseram grandes sacrifícios à agricultura. O trabalhador rural não tem hoje o 

seu salário corroído pela inflação e existe uma melhor distribuição de renda. Mas houve 

uma considerável queda dos preços agrícolas: soja, milho, feijão, arroz, carne bovina, os 

produtos relacionados com a cesta básica caíram. E isso colaborou com a contenção infla-

cionária. O Associativismo e o Cooperativismo precisam entender esses cenários. É urgente 

preparar-se para o desenvolvimento empresarial voltado para um mercado competitivo. A 

empresa agropecuária não pode ser competitiva apenas pelos seus esforços. É o município 

que cria as condições de competitividade. 

 

No terceiro ponto é que a competitividade será atingida por meio da integração das 

organizações, pequenas, médias e grandes associações, procurando elevar o nível de efici-

ência e qualidade. Quando se fala de desenvolvimento empresarial só se pensa nos 

indicadores de produtividade, baixos custos de produção, qualidade e quantidade regular 

do produto no mercado, fazendo com que as Cooperativas permaneçam hipnotizadas pelos 

cálculos econômicos e pelos avanços tecnológicos. Descuidam-se dos aspectos de gestão, 

informação e participação.  

 

Mas, geralmente, apagam suas dimensões invisíveis, como o �empoderamento� e a 

participação. Com o �empoderamento�, preconiza-se ganhar poder na sociedade local para 
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influir nas decisões. Participar é ter possibilidade de acesso ao poder e ao mesmo tempo 

contribuir para que os associados se mobilizem e assumam suas responsabilidades como 

cidadãos e como produtores organizados. 

 

2.6 AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 

 

Para Klikberg (1994), em face da aguda crise social, sobretudo nos Estados Nordes-

tinos pobres com índices elevados da população que vive na �pobreza� e, principalmente, 

os índices da população que vive �abaixo da linha de pobreza�, isto é, cuja renda não é 

suficiente para adquirir os alimentos indispensáveis à sobrevivência pelos elevados índices 

de desemprego, queda dos salários e perda do poder de compra do que recebe; evidencia-se 

hoje um renovado interesse pelas técnicas de avaliação aplicadas aos programas sociais 

que estão sendo implementados com o apoio ou financiamento do Governo Federal.  

 

Nesse sentido, prossegue o autor afirmando que o Estado enfrenta uma crescente 

demanda por serviços sociais, precisando realizar cada vez mais ações com cada vez me-

nos recursos e, portanto, está interessado na eficiência e no impacto do seu gasto social. Os 

programas públicos não possuem mecanismos que identifiquem se as ações podem ou não 

ser realizadas de maneira mais eficiente, em que estágio demonstra baixa produtividade ou 

em que momento esses recursos podem ser redirecionados para outras atividades de mesma 

natureza produzindo um efeito mais significativo na população. A elaboração e implanta-

ção de um sistema de avaliação adequado para os programas sociais de qualquer esfera 

pública torna possível identificar sinais de inoperância e ineficiência, permitindo as inter-

venções de ajuda para a solução dos problemas surgidos durante a sua execução. 

 

Sobre a importância das avaliações dos programas sociais, �a maioria das políticas 

e programas sociais não recebe nenhuma avaliação e nos casos em que esta é aplicada, não 

satisfaz plenamente os requisitos de uma pesquisa profissional� (Klikberg, 1994, p.367). O 

autor cita ainda uma publicação da UNESCO (1986) dedicada à avaliação dos programas 

sociais na América Latina, segundo a qual: 

 

 

 



 35 

[...] os relatórios finais destes estudos não passam de uma cuidadosa seleção do que pode ser  

apresentado ao público e, na maioria dos casos, promovem uma deliberada ocultação de pontos 

que possam servir para formular algum julgamento desfavorável ao programa, à gerência ou à ins-

tituição encarregada de implementá-lo. Esse mesmo relatório, em suas conclusões, estabelece  

que salvo casos muito excepcionais não existiu qualquer relação entre os resultados das avaliações 

realizadas e os processos de gestão dos respectivos programas. Em outras palavras, estes resulta-

dos não produziram nenhum efeito no manejo dos programas. O que é afirmado na referida 

publicação, contudo, esses resultados poderiam ser aplicados a qualquer país da América Latina, 

sem temer cometer um equívoco grave. 

 

A avaliação de resultados dos programas sociais constitui em última etapa do ciclo 

de políticas sociais, permitindo conhecer o grau de cumprimento dos objetivos do progra-

ma, explicar as causas da não conformidade entre os resultados esperados e os resultados 

alcançados e tornar efetiva as responsabilidades funcionais dos gestores do programa. Essa 

avaliação se constitui em poderoso instrumento de melhoria do desempenho dos programas 

sociais, como instância de aprendizagem contínua e revitalização desses programas em 

novos ciclos de política social. Também deve desempenhar o papel mais amplo de apresen-

tar elementos de juízo racionais baseados na melhor informação disponível e no 

conhecimento fundado numa experiência concreta, contribuindo assim para uma discussão 

pública que inclua os grupos beneficiários, os tomadores de decisão e outros atores do pro-

cesso (Klikberg, 1994, p.369). 

 

 Uma das modalidades de avaliação de programas sociais é a avaliação das mudan-

ças, impactos ou efeitos decorrentes da execução de políticas ou programas sociais, além 

de determinar se as ações prometidas foram efetivamente realizadas, tentando estabelecer 

ainda se os resultados finais esperados foram atingidos, conforme expressa Klikberg 

(1994): �a avaliação é essencial quando há interesse em entender o que realmente está sen-

do obtido com um programa, quando se deseja comprovar a utilidade de novos esforços 

para melhorar uma situação problema num determinado lugar ou quando se pretende com-

parar diferentes programas de caráter similar�. Prossegue o autor afirmando que o ponto 

inicial para uma avaliação dessa natureza é a identificação de uma ou mais medidas de 

resultados, que reflitam adequadamente os objetivos finais do programa, o que constitui 

um assunto crítico para o estudo. Tais medidas devem ser suficientemente sensíveis para 

indicar as mudanças na situação, no caso de a intervenção ter sido eficaz. 
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2.7 PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA RURAL EM SERGIPE - PRPR 

 

 Conforme explicitado por Bird & Pronese (2001), o Programa de Redução da Po-

breza Rural � PRPR é uma iniciativa do Governo de Sergipe com o apoio do Banco 

Mundial e o aval do Governo Federal para a redução da pobreza rural no Estado. Através 

de financiamentos não reembolsáveis, o programa busca incentivar as comunidades rurais 

localizadas nas áreas mais pobres do Estado a realizar investimentos e empreendimentos de 

interesse comunitário que promovam o seu desenvolvimento e a melhoria da qualidade de 

vida de suas populações. 

 

 O Programa de Redução da Pobreza Rural � PRPR em Sergipe é administrado pela 

PRONESE - Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe. É um pro-

grama que dá ênfase ao enfrentamento da pobreza no meio rural do Estado de Sergipe e 

estímulo ao processo de descentralização, entendendo-o como premissa básica do progra-

ma.  

 

 O perfil deste programa, preconizado pelo Banco Mundial, está consubstanciado 

na premissa qualitativa com o aprofundamento da descentralização dos processos de deci-

são e fazendo da participação social o núcleo da gestão dos investimentos e das decisões. 

Além disso, possui características particulares que permitem reinterpretá-lo como um pro-

grama estratégico de apoio à transição para um padrão sustentável de desenvolvimento. 

Por não ser uma camisa de força, pode ser gerenciado de forma que contribua para as mu-

danças de relacionamento político, econômico e social nos espaços locais. 

 

 De fato, o programa procura introduz uma série de mecanismos que permitem a-

perfeiçoar os processos de focalização, descentralização, transparência, auto-suficiência 

comunitária e sustentabilidade dos investimentos e resultados decorrentes. Desta forma é 

possível aproveitar esta oportunidade para criar uma institucionalidade mais participativa, 

promovendo a construção de uma rede de comprometimento centrada nos atores governa-

mentais e não governamentais capazes de dinamizar e assegurar essa fase de transição. 

 

Porém, descentralizar o poder público na perspectiva de construir um futuro eqüita-

tivo e sustentável é muito mais que um repasse de responsabilidades e funções para os 
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Municípios por intermédio de suas Associações e de seus Conselhos Comunitários. Trata-

se de uma verdadeira mudança no estilo de administrar e da forma de gerenciar o recurso 

público no âmbito Municipal.  

 

Nessa perspectiva, a política de descentralização procura criar espaços sociais de 

negociação e participação, estimulando a distribuição do poder dentro da Sociedade e do 

Governo Municipal. A descentralização quando democrática debilita o autoritarismo cen-

tralizador e estimula a transparência através da iniciativa popular, permitindo a criação de 

um novo direito. Também estimula a reorganização dos serviços públicos tornando-os mais 

próximos das comunidades. 

 

O Programa de Redução da Pobreza Rural � PRPR tem como objetivo central apoi-

ar o Governo do Estado de Sergipe na redução da pobreza rural e suas conseqüências e 

como objetivos específicos: 

 

 Melhoria na renda e no bem-estar dos pobres das zonas rurais, através do acesso 

à infra-estrutura e serviços econômicos e sociais, utilizando uma abordagem ba-

seada nas demandas das comunidades, por meio da provisão de pequenos 

investimentos comunitários (subprojetos comunitários) orientados para criação 

de infra-estrutura básica e geração de renda e de emprego para as camadas mais 

pobres da população rural; 

 

 aumento da capacidade das comunidades rurais de se organizarem coletivamen-

te para atender suas próprias necessidades; da descentralização da alocação de 

recursos e tomada de decisões para os níveis locais, mediante o apoio aos Con-

selhos Municipais e às Associações de beneficiários; no planejamento; na 

priorização dos subprojetos; na execução e manutenção dos                 

investimentos; 

 

 melhorar a qualidade dos governos locais, através de uma maior participação 

dos cidadãos, e aumentar a transparência nas decisões, com a criação e fortale-

cimento de associações comunitárias e conselhos municipais.  
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O Programa está sendo executado em duas etapas, sendo a primeira de 2001/2004 e 

segunda de 2005/2008, e terá um custo de US$ 60,0 milhões, devendo beneficiar cerca de 

104 mil famílias rurais pobres, em 71 municípios - inclusive o município de Porto da Folha 

objeto deste estudo - que constituem a área do Programa no Estado. Nesta primeira etapa, 

executada nos últimos 4 anos, conforme resumo explicitado na tabela 2.1, o programa apli-

cou um montante de US$ 30,0 milhões, dos quais US$ 20,8 milhões foram oriundos do 

acordo de empréstimo com o Banco Mundial e US$ 9,2 milhões dos recursos de contrapar-

tida do Estado.     

 

TABELA 2.1 - RESUMO DO PRPR EM SERGIPE 

 

COMPONENTES 

 

DESCRIÇÃO 

Título do Projeto Programa de Redução da Pobreza Rural 

Objetivo Apoiar o Governo do Estado de Sergipe na redução da pobre-
za rural e suas conseqüências. 

Mutuário Governo do Estado de Sergipe. 

Executor 
Secretaria de Estado de Planejamento e da Ciência e Tecno-

logia. 

Coordenador Executivo Unidade Técnica / PRONESE. 

Beneficiários Comunidades/Associações Comunitárias. 

Co-executores Conselhos Municipais. 

Duração Oito anos (dividido em duas etapas de 4 anos cada). 

Custo Total US$ 60 milhões (US$ 30 milhões em cada etapa). 

Co-financiamento 
Banco Mundial, Governo do Estado, Comunidades / Associa-

ções. 

Banco Mundial US$ 41,60 milhões (US$ 20,80 milhões - 1ª etapa). 

Governo do Estado US$ 11,04 milhões (US$ 5,52 milhões - 1ª etapa). 

Comunidade/Associações US$ 7,36 milhões (US$ 3,68 milhões - 1ª etapa).  

TOTAL US$ 60,00 milhões (US$ 30 milhões - 1ª etapa). 

         Fonte: Bird & Pronese (2001) 
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Conforme estruturado no Manual de Operações, Bird & Pronese (2001), os princi-

pais componentes do programa são: 

 

Subprojetos Comunitários � é, em essência, uma proposta de investimento do Programa de Redu-
ção da Pobreza Rural � PRPR, a ser identificada, executada, operada e mantida pelas comunidades 
rurais, através de suas Associações, objetivando a superação ou redução do nível de pobreza e/ou in-
cremento da qualidade de vida ou nível de bem-estar dos seus beneficiários. Representa o principal 

componente do Programa, concentrando 90% do total de recursos previstos, correspondente a pri-
meira fase, ou seja, US$ 27,0 milhões. Será implementado através de três sub-componentes distintos 
que representam níveis crescentes de descentralização e gestão direta da sociedade local sobre os in-
vestimentos, como detalhado:  

 
 

Programa de Apoio Comunitário � PAC. Contará com recursos da ordem de US$ 1,35 milhões ou 

5% do custo do componente. Neste sub-componente, os subprojetos serão apresentados pelas comu-
nidades a PRONESE, a quem cabe a responsabilidade pela análise, aprovação, liberação de recursos, 

monitoramento e supervisão, bem como a provisão de assistência técnica às Associações beneficiá-

rias, diretamente ou através de provedores selecionados e contratados pelas mesmas. Este sub-
componente será mantido no PRPR somente com o objetivo de permitir o atendimento dos municí-

pios que, por dificuldades absolutamente intransponíveis, não possam ter Conselhos Municipais 

formados ou com condições mínimas de funcionamento. Na eventualidade de financiamento via 
PAC, a PRONESE garantirá a transparência do processo mediante a fixação de um limite máximo 

de recursos para os municípios envolvidos não podendo exceder o montante médio dos municípios 

com o Fumac e a criação de um Comitê Municipal com a participação de 03 membros que opinará 

sobre a legitimidade dos subprojetos apresentados pelas Associações beneficiárias.  
 

 
Fundo Municipal de Apoio Comunitário � FUMAC. Constitui-se a principal linha de financia-
mento a projetos comunitários do Banco Mundial, com alocação de US$ 21,6 milhões ou 80% do 

custo total do componente. Neste sub-componente, as comunidades rurais, através de suas Associa-
ções, encaminham suas propostas de financiamento ao Conselho Municipal, as quais comporão o 

Plano de Desenvolvimento Municipal � PDM, que deverá incluir, também, além das demandas ori-
undas do PRPR, as que poderão ser atendidas por outras fontes de recursos ou outros programas.  

 
 

Fundo Municipal de Apoio Comunitário - Piloto (Fumac-p). Compreende a forma mais descen-
tralizada de financiamento de subprojetos comunitários, contando com uma disponibilidade de US$ 

4,05 milhões ou 15% do custo total do componente. O Conselho Municipal que opera com o Fumac-
p além de exercer todas as atividades inerentes ao Conselho Municipal focalizado no FUMAC, tem 
ainda a prerrogativa de assinar contratos, administrar o �Fundo� para financiamento dos subprojetos 

aprovados e liberar recursos para as Associações a partir de orçamento previamente definido e obje-
to de Planos de Desenvolvimento Municipal � PDM�s.  
 
 
 

2.7.1 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

 

Segundo consta no Manual de Operações, Bird & Pronese (2001), o Programa de 

Redução da Pobreza Rural � PRPR tem como público beneficiário às comunidades rurais 

mais pobres (povoados e aglomerados rurais) selecionadas pelos Conselhos Municipais 

que operam com o FUMAC � Fundo Municipal de Apoio Comunitário e Fumac-p � Fundo 

Municipal de Apoio Comunitário Piloto.  
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A PRONESE deverá dispensar atenção especial às mulheres (especialmente as che-

fes de família) e minorias rurais, desde a campanha de divulgação do PRPR e através de 

adoção de estratégias de comunicação e mobilização junto a esses grupos, dispensando 

tratamento igualitário no que se refere ao acesso aos processos e benefícios do Programa. 

De igual forma deverá incentivar a organização e participação de grupos de jovens como 

beneficiários diretos do Programa. 

 

As comunidades potencialmente beneficiárias deverão estar organizadas em Asso-

ciações legalmente constituídas e cadastradas na PRONESE para ter acesso aos 

investimentos. No entanto, a existência legal e o cadastramento da Associação somente 

serão requeridos quando um subprojeto da comunidade for aprovado, como condição para 

repasse dos recursos para a implementação do subprojeto. 

 

Por princípio, a cada comunidade deverá corresponder uma Associação que repre-

sente os seus interesses. Dependendo do seu tamanho ou de interesses específicos poderá 

haver mais de uma, desde que cada uma represente um grupo específico e que não haja 

múltipla participação, ou seja, membros participando de mais de uma Associação ao mes-

mo tempo.  

 

2.7.2 FOCALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

No âmbito da área de abrangência dos 71 municípios, o programa concentrará 65% 

dos recursos para os municípios considerados �abaixo da linha de pobreza� e �pobres�, 

enquanto aqueles considerados em desenvolvimento e desenvolvidos serão contemplados 

com 35% dos investimentos aprovados no acordo de empréstimo entre o Estado de Sergipe 

e o Banco Mundial.  

 
A seguir será apresentada a metodologia de implantação dos critérios de distribui-

ção dos recursos do Programa de Redução da Pobreza Rural nos municípios. 

 
Nos acordos de empréstimo celebrados entre o Estado de Sergipe o Banco Mundial, 

nos anos anteriores, a priorização de distribuição dos recursos aprovados entre os municí-

pios era determinada pelo indicador IDH � Índice de Desenvolvimento Humano. Assim, 
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aqueles municípios que apresentavam os menores índices do IDH eram contemplados com 

uma maior fatia dos recursos. 

 

Com o passar do tempo, em face do elástico período que o IBGE � Instituto de Ge-

ografia e Estatística passava para a realização de novas pesquisas de indicadores sociais, 

esse critério passou a apresentar distorções, pois decorridos alguns anos de realização da 

pesquisa, a realidade de cada Município se apresenta completamente diferente daquela 

época da pesquisa. Por outro lado, a metodologia de aferição do indicador IDH adotada 

pelo IBGE somente contempla os fatores: Expectativa de Vida, Renda e Educação. Em 

face disso, optou-se pela seleção de um conjunto de indicadores, inclusive o IDH, que fo-

ram julgados importantes para uma melhor aferição do nível de desenvolvimento dos 

municípios sergipanos. Os procedimentos metodológicos foram previamente definidos 

considerando os passos:  

 

    Seleção e descrição dos fatores de avaliação mais representativos;  

    ponderação e atribuição de pontos para os fatores de avaliação; 

    determinação de graus e pontos por fator;  

    escala de avaliação dos municípios;   

    cálculo da escala de classificação dos municípios por nível de     

   desenvolvimento;  

    escala de classificação dos municípios por nível de desenvolvimento;  

    teste de validação do método de avaliação;  

    avaliação do município de Porto da Folha;  

    avaliação dos municípios; 

    levantamento dos dados para avaliação e classificação dos municípios;   

    avaliação dos municípios; 

    classificação dos municípios por  nível de desenvolvimento; 

    análise dos resultados. 
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2.7.2.1  SELEÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO  

 

  Após sucessivos testes e experimentos, optou-se pela seleção dos fatores 

que pudessem aferir com maior precisão o nível de desenvolvimento dos municípios. Nes-

se sentido, destacam-se: 

 

Índice da População Rural � É o índice de representatividade da  

população rural em relação à população total do município, avaliando a prioridade do in-

vestimento na população rural. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) � É o índice oficial que avalia 

o nível de desenvolvimento humano na região, baseando-se na expectativa de vida, matrí-

cula nos cursos fundamental, médio e superior e o nível de renda. 

 

Receita de ICMS � É o volume de receita do município oriunda da  

arrecadação do ICMS, que avalia a capacidade de investimentos no município. 

 

Área Territorial (Km
2 

) � Constitui o espaço territorial do município,  

avaliando a sua capacidade de aproveitamento de terras produtivas pela população rural. 

 

Índice de Mortalidade � É o índice que mede o nível de saúde da 

população, avaliando a quantidade de óbitos em cada mil habitantes. 

 

Subprojetos Financiados � É a quantidade de projetos financiados pelo  

programa anterior, avaliando os benefícios obtidos pela população no período. 

 

 
2.7.2.2 PONDERAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA OS FATORES DE 

AVALIAÇÃO 

 

 

  A ponderação dos fatores foi realizada de forma empírica. Em razão do ní-

vel de representatividade de cada fator, bem como sua importância relativa para o objetivo 

a que se propõe, foi arbitrado um percentual para cada fator conforme explicitado na tabela 

2.2. 
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TABELA 2.2 � PONDERAÇÃO DOS FATORES 

 

FATOR DE AVALIAÇÃO 

 

PONDERAÇÃO 

 

PONTUAÇÃO 

MÍNIMA 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Índice da População Rural 
 

30 % 
 

30 
 

300 
 
 

Índice de D. Humano (IDH) 

     
 

25 % 
 

25 
 

250 
 
 

Receita do ICMS  15 % 15 150 
 
 

Área Territorial 10 % 10 
 

100 
 
 

Índice de Mortalidade 
 

10% 
 

10 
 

100 
 
 

Subprojetos Financiados  10% 10 100 
 
 

  

100% 

 

100 pontos 

 

1.000pontos 

 

           Fonte: Bird & Pronese (2001) 

 

 

2.7.2.3  CÁLCULO DE GRAUS E PONTOS POR FATOR 

 

Os graus foram concebidos para delimitar a distribuição dos pontos dentro  

do próprio fator, considerando seus pontos mínimo e máximo, em progressão aritmética: 

an = a1 + (n �1) r Para cada fator foi determinado 3 graus (A, B e C) com seus respectivos 

pontos, conforme ilustrado no ANEXO I - CONSTITUIÇÃO DE GRAUS E PONTOS 

POR FATOR. 

 
2.7.2.4 ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  

 

A tabela de avaliação foi elaborada para ser aplicada a cada município. Para  

cada fator deverá ser atribuído um grau (A, B ou C), segundo sua descrição, considerando 

as informações obtidas junto aos órgãos oficiais a respeito do município sob avaliação, 

sendo atribuídos os pontos correspondentes, conforme ilustrado no ANEXO II - ESCALA 

DE AVALIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.    
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2.7.2.5 CÁLCULO DA ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR 

NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

 

Como já foi determinado na tabela 2.2 que o ponto mínimo da estrutura é de  

100 e o ponto máximo é de 1.000, busca-se nesta oportunidade determinar o intervalo de 

pontos visando à classificação dos municípios em 4 níveis de desenvolvimento, a partir da 

progressão aritmética de fórmula: 

an = a1 + nr,  

sendo   an = 1.000;  a1 = 100;  n = 4,  substituindo na fórmula tem-se:  

1.000 = 100 + 4r;    900 = 4r;     

  r = 225.  

 

Assim estão apresentados na tabela 2.3 os intervalos de pontos que  

determinam os níveis de desenvolvimento dos municípios.  

 

 
TABELA 2.3 � ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR 

NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

CLASSE INTERVALO DE 

PONTOS 

CLASSIFICAÇÃO 

DOS MUNICÍPIOS 

NÍVEL DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

I 

 

100-325 

 

................................................ 

 
DESENVOLVIDOS 

 

II 

 

326-550 

 

............................................... 

 
EM 

DESENVOLVIMENTO 
 

III 

 

551-775 

 

............................................... 

 
POBRES 

 

IV 

 

776 -1.000 

 

............................................... 

 
ABAIXO DA LINHA DE 

POBREZA 
       Fonte: Bird & Pronese (2001) 

 

2.7.2.6  TESTE DE VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

  

A aplicabilidade da metodologia de avaliação e classificação dos municípios 

foi testada, tomando-se o município de Porto da Folha como exemplo. No primeiro mo-

mento, obtiveram-se as informações junto a SEPLANTEC - Secretaria de Planejamento e 

Tecnologia do Estado de Sergipe, pertinentes a cada fator conforme ilustrado na tabela 2.4. 

Em seguida, os dados obtidos foram aplicados na escala de avaliação dos municípios, 

ilustrados na tabela 2.5, cujo resultado está apresentado na tabela 2.6. Tendo o município 
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trados na tabela 2.5, cujo resultado está apresentado na tabela 2.6. Tendo o município de 

Porto da Folha obtido um total de 820 pontos na avaliação e enquadrando desses pontos na 

escala de classificação dos municípios, obteve-se o resultado de que Porto da Folha é um 

município com nível de desenvolvimento considerado �abaixo da linha de pobreza�, de 

acordo com esta metodologia. 

 

 

TABELA 2.4 � APURAÇÃO DOS DADOS DO MUNICÍPIO  DE  PORTO DA FOLHA 
FATORES DE AVALIAÇÃO DADOS COLETADOS 

 

Índice da População Rural   66% 
IDH � Índice de Desenvolvimento Humano 0,346 
Receita do ICMS (em R$ 1.000)   147,29 
Área Territorial (Km

2) 895Km2 

Índice de Mortalidade (por 1.000)   2,63 
Subprojetos Financiados 44 

       Fonte: Bird & Pronese (2001) 

 

 

 

 

TABELA 2.5 � AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA 

 

FATOR DE AVALIAÇÃO 

 

INFORMAÇÃO 

 

GRAUS 

 

DESCRIÇÃO DOS 

GRAUS 

 

PTS 

 

 

 
Índice da População Rural 

 
66% 

 
C 

 
= ou >60% 

 
300 

 
 
Índice de D. Humano - IDH 

 
0,346 

 
C 

 
< 0,36  

 
250 

 
 
Receita do ICMS 

 
147,29 

 
C 

 
= ou < R$ 500 

 
150 

 
 
Área Territorial (Km

2 ) 
 

895Km2 
 

A 
 

= ou > 300Km2 
 

10 
 

 
Índice de Mortalidade 

 
2,63 

 
B 

 
> 2.00 < 4.00 

 
55 
 

 
Subprojetos Financiados 

 
44 

 
B 

 
= ou < 30 Projetos 

 
55 
 

 
 

820 

   Fonte: Bird & Pronese (2001)   
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TABELA 2.6 � CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA 

CLASSE INTERVALO DE 

PONTOS 

CLASSIFICAÇÃO 

DOS MUNICÍPIOS 

NÍVEL DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

I 

 

100-325 

 

.............................................. 

 
DESENVOLVIDOS 

 
 

II 

 

326-550 

 

.............................................. 

 
EM 

DESENVOLVIMENTO 
 

 

III 

 

551-775 

 

.............................................. 

 
POBRES 

 
 

IV 

 

776 -1.000 

 

PORTO DA FOLHA            

(820 pontos) 

 

ABAIXO DA LINHA 

DE POBREZA 

 

      Fonte: Bird & Pronese (2001) 

 

 

 

 

2.7. 2.7  AVALIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

 

A avaliação dos municípios se desenvolveu a partir da estrutura de avaliação  

apresentada, conforme os ANEXOS I e II já citados e o ANEXO III - LEVANTAMENTO 

DOS DADOS PARA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 

SEGUNDO O SEU NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO. Além disso, foram pesquisadas e 

obtidas as informações de cada município relativas aos fatores de avaliação considerados 

junto a SEPLANTEC - Secretaria de Planejamento e Tecnologia do Estado de Sergipe - 

Ano Base 2001. Neste sentido e de posse das informações necessárias, procedeu-se à ava-

liação dos municípios, sendo obtidos os resultados ilustrados no ANEXO IV-

AVALIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. 

 

2.7.2.8   CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR NÍVEL DE       

                          DESENVOLVIMENTO 

 

 

A classificação dos municípios por nível de desenvolvimento ocorreu  

considerando os pontos obtidos na avaliação. A aplicando esse resultado na tabela 2.6 ob-

teve-se a classificação dos municípios ilustrada no ANEXO V-CLASSIFICAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS POR NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO. 

 



 47 

2.7.2.9  ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

 

A aplicação da metodologia em referência confirma as teorias até então  

válidas sobre a existência dos Bolsões de Pobreza no Estado de Sergipe. 

 

Conforme se verifica, o 1º Bolsão de Pobreza, mais evidente e contundente  

na sua caracterização, foi identificado na região do Rio São Francisco, tendo os seguintes 

municípios classificados como �Pobres� e �Abaixo da Linha de Pobreza�: Poço Redondo, 

Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Canhoba, Amparo do São Francisco, 

Telha, Japoatã, Santana do São Francisco, Pacatuba, Ilha das Flores, Brejo Grande, Malha-

da dos Bois, Muribeca e Graccho Cardoso.  

 

O que caracterizou a referida classificação foi: ausência de atividades  

econômicas expressivas, em razão do domínio da pecuária extensiva nessa região; Altos 

índices de população rural pobres, de culturas de subsistência e baixo índice de desenvol-

vimento humano. 

 

Apesar de a região ser caracterizada por municípios classificados �Abaixo  

da Linha de Pobreza� e �Pobres�, outros municípios da região se destacam de forma dife-

renciada, classificados como �Em Desenvolvimento� ou �Desenvolvidos�, por exemplo: 

Canindé do São Francisco, Itabi, Aquidabã, Cedro de São João, São Francisco, Propriá e 

Neópolis. 

 

O que caracterizou a classificação desses municípios nos estágios  

subseqüentes de desenvolvimento foi a atividade econômica expressiva voltada para a In-

dústria, gerando receitas próprias consideráveis, como é o caso da Hidrelétrica e do Projeto 

de Irrigação Califórnia em Canindé de São Francisco. Verifica-se também a Indústria de 

Tecelagem e o Projeto de Irrigação no Platô de Neópolis. Em Própria, destaca-se o setor 

comercial forte, além das indústrias de beneficiamento de arroz motivadas pelo projeto de 

rizicultura da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. 

Como característica própria desses municípios, identifica-se um alto Índice de Desenvol-

vimento Humano e uma população concentrada na Zona Urbana. 
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O 2º Bolsão de Pobreza foi identificado na Região Centro do Estado  

caracterizada pelo clima Semi-árido e Sertão. Os municípios classificados �Abaixo da Li-

nha de Pobreza� e �Pobres� foram: Pedra Mole, Pião, Macambira, São Domingos, Areia 

Branca, Moita Bonita, Santa Rosa de Lima, Siriri, Feira Nova, São Miguel do Aleixo e 

Nossa Senhora de Aparecida. Esses municípios foram identificados como de baixa ativida-

de econômica, destacando-se na pecuária extensiva e nas culturas de subsistência um baixo 

índice de desenvolvimento humano e alto índice de população rural pobre. 

 

Apesar de a Região ser caracterizada por municípios �Abaixo da Linha de  

Pobreza� e �Pobres�, outros municípios da região se destacam na situação, de forma dife-

renciada, classificados como: �Em Desenvolvimento� ou �Desenvolvidos�, como por 

exemplo: Campo do Brito, Itabaiana, Ribeirópolis, Frei Paulo, Carira, Monte Alegre, Nos-

sa Senhora da Glória, Cumbe, Nossa Senhora das Dores, Capela, Divina Pastora, 

Riachuelo e Malhador. 

 

O que caracterizou a classificação destes municípios nesses estágios de  

desenvolvimento foi o alto índice de desenvolvimento humano; as atividades econômicas 

expressivas, como Indústrias de beneficiamento de algodão; a produção elevada de grãos, 

como feijão e milho; a pecuária de corte e leiteira avançada e um comércio bastante ativo. 

Os municípios que se destacam economicamente na Região são: Itabaiana, N.S.da Glória, 

N.S.das Dores e Capela. 

 

O 3º Bolsão de Pobreza foi identificado na Região Sul do Estado,  

constituído pelos municípios: Itaporanga, Salgado, Arauá, Santa Luzia do Itanhy, Indiaro-

ba, Cristinápolis, Tomar do Geru, Riachão do Dantas e Poço Verde. Estes municípios 

foram identificados e caracterizados como de baixa atividade econômica, destacando-se a 

atividade pesqueira, a pecuária extensiva e culturas de subsistência como a produção de 

mandioca, laranja, feijão e milho; apresentando um baixo índice de desenvolvimento hu-

mano e alto índice de população rural. 
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Apesar de a região ser caracterizada por municípios classificados �Abaixo  

da Linha de Pobreza� e �Pobres�, outros municípios da região se destacam de forma dife-

renciada, classificados �Em Desenvolvimento� ou �Desenvolvidos�, como por exemplo: 

Simão Dias, Lagarto, Boquim, Pedrinhas, Estância, Umbaúba, Itabaianinha.  

 

O que caracterizou a classificação desses municípios nos estágios de  

desenvolvimento foi o alto índice de desenvolvimento humano, a grande concentração de 

população urbana e as atividades econômicas elevadas e diversificadas como Indústrias de 

Transformação, além de comércio bastante diversificado. Os municípios que se destacam 

na Região são: Lagarto, Estância, Itabaianinha, Tobias Barreto e Simão Dias. 

 

2.8  ESTADO DA ARTE 

 

2.8.1   PROJETO COMUNIDADE VIVA II�MARANHÃO        

 

O Projeto Integrado de Redução da Pobreza do Maranhão apóia o programa  

de redução da pobreza rural no Estado, promovendo entre outras iniciativas: o fortaleci-

mento da integração, monitoramento, avaliação e gestão das iniciativas de 

desenvolvimento no Maranhão, nos níveis estadual, municipal e local; o aprimoramento da 

gestão e do direcionamento dos gastos públicos; e o estabelecimento de acordos de desem-

penho entre o Governo Estadual e os municípios, através dos quais os recursos serem 

investidos serão dirigidos a atividades comunitárias de pequena escala com o maior poten-

cial para reduzir a pobreza de maneira ambientalmente sustentável.  

 

                          Tabela 2.7 � PROJETO COMUNIDADE  VIVA II DO MARANHÃO 

 

MUTUÁRIO GOVERNO DO MARANHÃO 

Coordenação do Projeto 
Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Econômico / 

Núcleo Estadual de Programas Especiais 

Financiamento (US$ milhões) 30 (Total do projeto: 40) 

Aprovação 18 de maio de 2004 

        Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

 

 

 

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
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2.8.2   PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II DE PERNAMBUCO   

  
 
 

O segundo PCPR do Estado de Pernambuco prossegue o trabalho  

desenvolvido no projeto anterior, apoiando a redução dos níveis atualmente altos de pobre-

za rural através de: a) melhorar a qualidade de vida e a renda dos pobres da área rural 

possibilitando um maior acesso à serviços de infra-estrutura social e econômica básica, 

usando métodos consagrados de desenvolvimento impulsionado pelas comunidades; b) 

aumentar o capital social das comunidades rurais para se organizarem coletivamente e su-

prir suas próprias necessidades; c) aumentar a capacidade de governança local pela maior 

participação dos cidadãos e transparência no processo decisório, com a criação e fortaleci-

mento de associações comunitárias e conselhos municipais; e d) incentivar uma maior 

integração entre políticas, programas e projetos de desenvolvimento no nível local, com o 

apoio aos conselhos municipais para que estendam seu papel de captação de recursos, defi-

nição de prioridades e tomada de decisões sobre o uso de recursos. Os componentes 

incluem: 1) O componente de subprojetos comunitários financia associações rurais na im-

plantação de pequenos investimentos prioritários identificados por grupos comunitários. O 

componente engloba os esquemas comunitários Estaduais e municipais e os fundos muni-

cipais comunitários piloto. 2) O componente de desenvolvimento institucional financia 

assistência para a mobilização nas comunidades participantes, desenvolvimento de capaci-

dade nas associações comunitárias e conselhos municipais, e outras assistências técnicas e 

treinamentos. 3) O componente de monitoramento administrativo e de avaliação apóia a 

coordenação e supervisão geral do projeto. 

 

Tabela 2.8 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II DE PERNAMBUCO-   

MUTUÁRIO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Coordenação do Projeto Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social 

Financiamento (US$ 

milhões) 
30,1 (Total do projeto: 40) 

Aprovação 26 de junho de 2001 

Fechamento 30 de junho de 2005 

Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

 

 

 

 

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
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2.8.3   PROJETO DE MINORAÇÃO DA POBREZA RURAL DA PARAÍBA-     

COOPERAR(PB)  

 
 

Apoiar as comunidades rurais pobres organizadas para que possam superar a  

pobreza. O programa será implementado conforme as linhas do apoio de desenvolvimento 

de comunidades estabelecidas pelo programa de desenvolvimento rural do nordeste. As 

principais linhas de atuação do projeto são: fornecer infra-estrutura social e econômica 

básica, além de oportunidades de geração de emprego e renda às comunidades rurais po-

bres; apoiar as comunidades rurais no planejamento e implementação de seus subprojetos; 

fornecer uma rede de proteção social aos beneficiários e suas famílias; alavancar mobiliza-

ção de receitas nos níveis municipal e comunitário. O projeto assegurará que os recursos 

serão focalizados e eficientemente transferidos às comunidades mais pobres, e promoverá 

uma maior descentralização do processo decisório para os níveis estadual, municipal e lo-

cal. O projeto contém três componentes principais: subprojetos comunitários em infra-

estrutura social e produtiva ou pequenos projetos industriais; desenvolvimento institucional 

(fornecimento de assistência técnica e treinamento); e administração, monitoramento e 

avaliação do projeto. 

 

 Tabela 2.9 � PROJETO DE MINORAÇÃO DA POBREZA RURAL DA PARAÍBA. 

MUTUÁRIO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

Coordenação do Projeto Secretaria de Agricultura 

Financiamento         (US$ milhões) 60 (Total do projeto: 117) 

Aprovação 20 de dezembro de 1997 

Fechamento 30 de junho de 2004 

   Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

 

2.8.4   PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL DO PIAUÍ  

 

 

O segundo PCPR do Estado do Piauí prossegue o trabalho desenvolvido no  

projeto anterior, apoiando a redução dos níveis atualmente altos de pobreza rural através 

de: a) melhorar a qualidade de vida e a renda dos pobres da área rural possibilitando um 

maior acesso à serviços de infra-estrutura social e econômica básica, usando métodos con-

sagrados de desenvolvimento impulsionado pelas comunidades; b) aumentar o capital 

social das comunidades rurais para se organizarem coletivamente e suprir suas próprias 

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
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necessidades; c) aumentar a capacidade de governança local pela maior participação dos 

cidadãos e transparência no processo decisório, com a criação e fortalecimento de associa-

ções comunitárias e conselhos municipais; e d) incentivar uma maior integração entre 

políticas, programas e projetos de desenvolvimento no nível local, com o apoio aos conse-

lhos municipais para que estendam seu papel de captação de recursos, definição de 

prioridades e tomada de decisões sobre o uso de recursos. Os componentes incluem: 1) O 

componente de subprojetos comunitários financia associações rurais na implantação de 

pequenos investimentos prioritários identificados por grupos comunitários. O componente 

engloba os esquemas comunitários Estaduais e municipais e os fundos municipais comuni-

tários piloto. 2) O componente de desenvolvimento institucional financia assistência para a 

mobilização nas comunidades participantes, desenvolvimento de capacidade nas associa-

ções comunitárias e conselhos municipais, e outras assistências técnicas e treinamentos. 3) 

O componente de monitoramento administrativo e de avaliação apóia a coordenação e su-

pervisão geral do projeto. 

 

                                 Tabela 2.10 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL DO PIAUÍ 

MUTUÁRIO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

Coordenação do Projeto Secretaria de Planejamento 

Financiamento (US$ milhões) 22,5 (Total do Projeto: 30) 

Aprovação 26 de junho de 2001 

Fechamento 30 de junho de 2005 

     Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

2.8.5   PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II � PCPD II (RN) -RIO   
GRANDE DO NORTE  

 
 

O empréstimo de US$22,5 milhões visa apoiar projeto de redução da  

pobreza rural no Estado do Rio Grande do Norte. O projeto proporcionará recursos de con-

trapartida para associações comunitárias rurais que atualmente implementam 1.500 

pequenos projetos no Estado. O projeto apóia os esforços do Governo do Rio Grande do 

Norte para melhorar os indicadores sociais do Estado, cujos índices de desnutrição infantil 

e analfabetismo são duas vezes a média nacional. Mais da metade dos domicílios rurais do 

Estado não têm acesso à água encanada, e uma parcela não dispõe de serviços elétricos e 

de saneamento apropriados. Os investimentos sob o Projeto de Combate à Pobreza Rural 

serão financiados de acordo com a demanda e incluirão iniciativas nas áreas de eletrifica-

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
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ção rural, suprimento de água, agropecuário. Os principais objetivos do projeto são aumen-

tar as oportunidades sociais e econômicas para as famílias pobres da área rural, através da 

melhoria de seu acesso à infra-estrutura e serviços básicos, desenvolver a capacidade das 

comunidades em organizar-se para atender às suas próprias necessidades, e fortalecer os 

governos locais, envolvendo os pobres no processo decisório. Espera-se que mais de 

80.000 famílias da área rural do Estado sejam beneficiadas.  

 

Tabela 2.11 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II   

RIO GRANDE DO  NORTE 

MUTUÁRIO 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Coordenação do Projeto Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

Financiamento (US$ milhões) 22,5 (total 30) 

Aprovação 27 de junho de 2002 

       Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

 

2.8.6 II PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES RURAIS-PRODUZIR   

DA BAHIA 

 

Segundo PCPR do Estado da Bahia prossegue o trabalho desenvolvido no  

projeto anterior, apoiando a redução dos níveis atualmente altos de pobreza rural através da 

melhora na qualidade de vida e na renda dos pobres da área rural, possibilitando um maior 

acesso à serviços sociais e de infra-estrutura, e apoiando atividades produtivas através de 

métodos de desenvolvimento impulsionado pelas comunidades. O projeto também aumenta 

o capital social das comunidades rurais para se organizarem coletivamente e aumenta a 

capacidade de governança local pela maior participação dos cidadãos. Os componentes 

são: 1) Identificar e implementar subprojetos comunitários sob a responsabilidade das co-

munidades rurais beneficiárias, através dos esquemas comunitários estaduais (propostas de 

investimento apresentadas diretamente à Unidade Técnica Estadual � UTE), esquemas 

comunitários municipais (propostas de investimento aprovados pelos conselhos munici-

pais), e fundos municipais comunitários piloto (uma variante descentralizada dos fundos 

comunitários municipais, com conselhos municipais altamente eficientes). Os beneficiários 

serão as comunidades rurais mais pobres, apoiadas pelo componente de assistência institu-

cional, para a expansão da assistência à mobilização através de serviços de organizações 

não-governamentais; 2) fornecer assistência técnica e treinamento para apoiar o desenvol-

vimento institucional, dando assistência à UTE no monitoramento e avaliação, assim como 

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
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ao Estado em suas políticas de modernização e reforma. O componente também testará o 

uso de informática pelas associações comunitárias e conselhos municipais, visando o aces-

so direto aos mercados doméstico e internacional; e 3) apoio à administração, 

monitoramento e avaliação do projeto, incluindo custos incrementais da UTE, e o financi-

amento de um sistema de informação administrativa.. 

 

Tabela 2.12 - II PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES RURAIS- 

                        PRODUZIR-BAHIA 

 

MUTUÁRIO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Coordenação do Projeto Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 

Financiamento (US$ milhões) 54,35 (Total do projeto: 75) 

Aprovação 26 de junho de 2001 

Fechamento 30 de junho de 2005 

Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

 

2.8.7   PROJETO DE ALÍVIO À POBREZA NO MEIO RURAL E   

GERENCIAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - PARANÁ  

  

 
O Paraná 12 Meses tem como meta reduzir a pobreza rural e promover o  

gerenciamento de recursos naturais no Estado do Paraná, resultantes da deterioração da 

produção social, principalmente da implementação de políticas de ajuste econômico. Entre 

os objetivos do projeto estão o crescimento da renda e condições de moradia das comuni-

dades rurais pobres, através do apoio aos subprojetos identificados pelos beneficiários. O 

projeto também busca proteger os recursos naturais do Estado. Há três componentes prin-

cipais: redução da pobreza e investimentos, que financiará atividades sociais e geradoras 

de renda econômica; investimentos na administração dos recursos naturais e modernização 

das práticas agrícolas; e apoio técnico para fortalecimento institucional, treinamento, pes-

quisas e estudos. 

 

 

 

 

 

Tabela 2.13 - PROJETO DE ALÍVIO À POBREZA NO MEIO RURAL E   

GERENCIAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - PARANÁ 

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
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MUTUÁRIO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenação do Projeto Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB 

Financiamento (US$ milhões) 175 (Total do projeto: 353,5) 

Aprovação 27 de junho de 1996 

Fechamento 30 de setembro de 2004 

  Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

 

2.8.8    II PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL DO CEARÁ-  

PROJETO SÃO JOSÉ  

 

 

O segundo PCPR do Estado do Ceará prossegue o trabalho desenvolvido no  

projeto anterior, apoiando a redução dos níveis atualmente altos de pobreza rural através 

de: a) melhorar a qualidade de vida e a renda dos pobres da área rural possibilitando um 

maior acesso à serviços de infra-estrutura social e econômica básica, usando métodos con-

sagrados de desenvolvimento impulsionado pelas comunidades; b) aumentar o capital 

social das comunidades rurais para se organizarem coletivamente e suprir suas próprias 

necessidades; c) aumentar a capacidade de governança local pela maior participação dos 

cidadãos e transparência no processo decisório, com a criação e fortalecimento de associa-

ções comunitárias e conselhos municipais; e d) incentivar uma maior integração entre 

políticas, programas e projetos de desenvolvimento no nível local, com o apoio aos conse-

lhos municipais para que estendam seu papel de captação de recursos, definição de 

prioridades e tomada de decisões sobre o uso de recursos. Os componentes incluem: 1) O 

componente de subprojetos comunitários financia associações rurais na implantação de 

pequenos investimentos prioritários identificados por grupos comunitários. O componente 

engloba os esquemas comunitários Estaduais e municipais e os fundos municipais comuni-

tários piloto. 2) O componente de desenvolvimento institucional financia assistência para a 

mobilização nas comunidades participantes, desenvolvimento de capacidade nas associa-

ções comunitárias e conselhos municipais, e outras assistências técnicas e treinamentos. 3) 

O componente de monitoramento administrativo e de avaliação apóia a coordenação e su-

pervisão geral do projeto. 

 
 

Tabela 2.14 - II PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL DO CEARÁ 

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
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MUTUÁRIO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Coordenação do Projeto Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Financiamento (US$ milhões) 37,5 (Total do projeto: 50) 

Aprovação 26 de junho de 2001 

Fechamento 30 de junho de 2005 

      Fonte:: http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html 

 

2.8.9  PROJETO ALVORADA 

 

O Projeto Alvorada tem como objetivo reduzir as desigualdades regionais,  

por meio da melhoria das condições de vida das áreas mais carentes do Brasil. O indicador 

utilizado para medir o grau de desigualdades foi o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do PNUD. No primeiro momento foram analisadas as disparidades entre as Unida-

des da Federação, quando foram identificados os 14 estados com IDH inferior à mediana 

do país. A missão mais importante de um governo é elevar a qualidade de vida da popula-

ção e reduzir desigualdades sociais, proporcionando a cada cidadão oportunidades de 

trabalho e acesso aos bens e serviços para o bem estar e a dignidade da pessoa humana. A 

questão da pobreza é um desafio enfrentado pelos países no mundo contemporâneo.  

 

Os esforços de melhoria das condições de vida serão focalizados nas 14  

unidades da federação que apresentaram em 1998 IDH inferior à mediana do País, confor-

me apresentado abaixo: Acre -  483.593;  Piauí -  2.673.085; Rio G. do Norte - 2.558.660 

Rondônia -  1.229.306 ;Roraima- 247.141;  Sergipe - 1.624.020; Tocantins:           

1.048.642;  Alagoas- 2.633.251; Bahia - 12.541.675; Ceará - 6.809.290; Maranhão             

5.222.183; Pará- 5.510.849; Paraíba - 3.305.616; Pernambuco -7.399.071.  

TOTAL:53.286.382;        BRASIL:157.070.163 

Fonte: http://pic-saneamento.vilabol.uol.com.br/pesquisa8.htm 

 

 

 

 

 

3.0 METODOLOGIA DA PESQUISA 

http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_projeto/500.html
http://pic-saneamento.vilabol.uol.com.br/pesquisa8.htm
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 Para Rudio (2000, p.09), a pesquisa científica se distingue de outra modalidade 

qualquer de pesquisa pelo método, pelas técnicas, por estar voltada para a realidade empí-

rica e pela forma de comunicar o conhecimento obtido. Já Oliveira (2000, p.55) expõe o 

conceito de método como o caminho estratégico na busca de solução para o problema de 

pesquisa, e a técnica como uma ação tática na operacionalização e resolução do problema. 

Não há ciência sem emprego de métodos científicos (Marconi & Lakatos, 2000, p. 44). O 

método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um 

fim dado ou um resultado desejado (Cervo & Bervian, 1996, p.20). 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com foco no Programa de Redução da Pobreza Ru-

ral - PRPR, no município de Porto da Folha, no Estado de Sergipe, quando se procurou 

investigar as contribuições e mudanças nas dimensões econômicas, ambientais e sociais 

decorrentes do Programa em suas ações de planejamento e operacionalização dos financi-

amentos para execução dos Subprojetos Produtivos, Subprojetos de Infra-Estrutura e 

Subprojetos Sociais administrados pela Unidade Técnica PRONESE. Buscou-se ainda no 

decorrer da pesquisa investigar e consolidar os fundamentos teóricos necessários à formu-

lação de estratégias capazes de contribuir para o desenvolvimento do município em estudo. 

 

O município de Porto da Folha está situado no Sertão Sergipano, na Região Norte 

do Estado, a 190 km de Aracaju. Possui sérios problemas de elevadas temperaturas moti-

vadas pelo período de grandes estiagens, sendo considerado um município �Abaixo da 

Linha de Pobreza�, em razão da baixa atividade econômica, predominando o plantio do 

milho e do feijão, que são extremamente vulneráveis à ausência prolongada das chuvas. 

 

A situação de agrava mais ainda, em razão da ausência de abastecimento de água 

em muitos Povoados, causando um verdadeiro caos nas plantações. Por outro lado, o mu-

nicípio de Porto da Folha está próximo aos dois grandes municípios do Sertão, Canindé e 

Conforme expõe Buarque, 1999, p.9, como toda metodologia, este é um processo em 

construção em que se vai fazendo e aprendendo. E como para fazer e aprender é ne-
cessário ter um referencial de partida que oriente o fazer e ajude a compreender e 
interpretar a realidade e o próprio ato de criação coletiva, é necessário saber antes al-
guma coisa, partindo de um conhecimento preliminar. O processo completo estaria 
melhor representado pela trilogia: sabendo-fazendo-aprendendo (sabendo mais).  
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Poço Redondo, permitindo uma análise comparativa do padrão de desenvolvimento desses 

municípios em razão dos investimentos do Programa de Redução da Pobreza Rural. 

 

A seguir, serão apresentados os paradigmas da pesquisa. Nesse sentido, propõe-se 

abordar os paradigmas positivista, fenomenológico e holístico com o intuito de fundamen-

tar a opção metodológica da pesquisa. 

 

 O Paradigma Positivista para Barros & Lehfeld (1994, p.32), está baseado nos 

ensinamentos dos cientistas Bacon, Locke, Stwart Mill, Hume e Comte. De acordo com 

esse quadro de referência, a pesquisa é realizada através da observação dos dados da expe-

riência, das leis que regem os fenômenos. Para o positivismo todo conhecimento humano 

procede direta ou imediatamente da experiência. Só vê e observa o que aparece e está rela-

cionado com o acúmulo de fatos na observação, experimentação, percepção e análise. Não 

atribui ao espírito qualquer atividade própria nem interferência na manipulação dos objeti-

vos de estudo. 

 

Martins (1994, p.2) ao analisar as metodologias convencionais e a pesquisa em admi-

nistração, apresenta as características principais do positivismo:  

 

 Considerar a realidade como formada por partes isoladas de fatos atômicos, se-

gundo a expressão de Russel. Esta visão isolada dos fenômenos, oposta a idéia de 

integridade, pode levar a resultados desvinculados de uma dinâmica, gerando con-

clusões frágeis, geralmente descontextualizadas; 

 

 o positivismo não aceita outra realidade que não sejam os fatos, fatos que possam 

ser observados; 

 o positivismo não se interessa pelas causas dos fenômenos, porque isso não é tare-

fa da Ciência; 

 o investigador �positivista� não está interessado em conhecer as conseqüências de 

seus achados;  

 o positivismo rejeita o conhecimento metafísico. 
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O Paradigma Fenomenológico para Aranha & Martins (1992, p.191), caracteriza-

se como uma filosofia e um método que tem como precursor Franz Brentano, mas foi Ed-

mund Husserl (1859-1938) quem formulou as principais linhas dessa nova abordagem do 

real, abrindo caminho de reflexão para filósofos como Heidegger, Jaspers, Sartre, Merleu-

Ponty, dentre outros.  

 

A fenomenologia propõe a superação dessa dicotomia e que toda consciência é in-

tencional. O objeto é um fenômeno, ou seja, etimologicamente, �algo que aparece� para 

uma consciência. Portanto, a primeira oposição que a fenomenologia faz ao positivismo é 

que não há fatos com a objetividade pretendida, pois o mundo não é percebido como um 

dado bruto, desprovido de significados.  

 

Segundo Gamboa (1989, p. 100), para as pesquisas fenomenológicas a ciência baseia-

se na compreensão dos fenômenos em suas diferentes manifestações através de uma estrutura 

cognitiva ou na explicitação dos pressupostos, das implicações e dos mecanismos ocultos que 

fundamentam os fenômenos. A compreensão, portanto, se realiza a partir da captação do sig-

nificado dos fenômenos para um Eu, isto é, o fenômeno deve ser desvendado a partir da 

relação entre o Eu e o fenômeno abordado. Esta abordagem não pode considerar os fenôme-

nos de forma isolada, já que os fenômenos só são possíveis numa perspectiva de totalidade. A 

base do método fenomenológico é a interpretação-compreensão como caminho para conhecer 

o significado do fenômeno, mediação entre sujeito-objeto, Eu - fenômeno. 

 

 O método fenomenológico, portanto, através das críticas às metodologias baseadas no 

experimentalismo, apresenta-se como alternativa concreta no processo de conhecimento, fun-

dado numa visão existencialista do homem, considerado um ser inacabado e de relações com 

o mundo, dotado de capacidade de interpretação que desvenda o fenômeno apreendendo sua 

essência. 

 

Já o Paradigma Holístico, para Oliveira (2000, p.41), surge como um novo para-

digma científico. No início deste novo milênio o holismo despontou como uma 

necessidade de construção de um novo paradigma para a ciência em todos os campos do 

saber, na qual a visão de mundo se concentre no conjunto, com as partes se complemen-

tando na totalidade. O paradigma holístico da ciência priorizou a complementaridade do 
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conhecimento através da valorização da multidisciplinaridade como forma integradora e 

facilitadora da produção do conhecimento. O conhecimento científico, dentro de sua pró-

pria dinâmica, chegou ao limite que lhe permite dialogar com outras formas de 

conhecimento, num processo de complementaridades entre duas formas de perceber o 

mundo.     

          

         Baseado nos pressupostos teóricos, este estudo se fundamentou no paradigma fe-

nomenológico pela interação, compreensão e interpretação do objeto em face do 

entendimento dos fenômenos sociais, no qual o investigador se insere no processo de busca 

das idéias e dados, incorporando-se ao grupo, confundindo-se com ele, através da utiliza-

ção múltipla de métodos, visando o estabelecimento de diferentes visões desses 

fenômenos. O estudo teve um enfoque na percepção e apreensão da realidade construída 

através da perspectiva dos �atores sociais� envolvidos no processo do Programa de Redu-

ção da Pobreza Rural - PRPR do Município de Porto da Folha. 

 

3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

           As questões de pesquisa a seguir se caracterizam como elementos orientadores da 

investigação, principalmente quanto à busca das razões que motivaram o problema, visan-

do à consecução dos objetivos propostos: 

 

a. Qual o perfil Socioeconômico do público-alvo deste estudo? 

 

b. Qual o grau de conhecimento dos objetivos e procedimentos operacionais do 

Programa de Redução da Pobreza Rural - PRPR, por parte do público-alvo des-

te estudo? 

 

c. Quais as mudanças Econômicas decorrentes do financiamento e operacionaliza-

ção dos Subprojetos Produtivos, de Infra-Estrutura e Sociais, oriundos do 

PRPR, na perspectiva dos atores locais envolvidos? 
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d. Quais as mudanças Sociais decorrentes do financiamento e operacionalização 

dos Subprojetos Produtivos, Sociais e de Infra-Estrutura, oriundos do PRPR, na 

perspectiva dos atores locais envolvidos? 

 

e. Quais as mudanças Ambientais decorrentes do financiamento e operacionaliza-

ção dos Subprojetos Produtivos, Sociais e de Infra-Estrutura, oriundos do 

PCPR, na perspectiva dos atores locais envolvidos? 

 

f. Como as relações entre as Associações e o Conselho Municipal de Desenvol-

vimento Sustentável com o Poder Público Local influenciaram na gestão e 

operacionalização dos recursos financiados pelo PCPR, na perspectiva dos ato-

res locais envolvidos? 

 

g. Como as relações entre as Associações e o Conselho Municipal de Desenvol-

vimento Sustentável com a PRONESE influenciaram na gestão e 

operacionalização dos recursos financiados pelo PRPR, na perspectiva dos ato-

res locais envolvidos? 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo, em função de seus objetivos, foi classificado como qualitativo, descri-

tivo e exploratório. A opção pela abordagem qualitativa foi em razão do fato de que além 

da análise e aferição de dados do perfil socioeconômico, buscou-se a compreensão dos 

fenômenos sociais do município pesquisado, através do contato direto com os atores soci-

ais, público-alvo envolvido no processo, na forma de entrevistas, reuniões, visitas coletivas 

e conversas informais procurando prospectar e apreender o sentimento da sua realidade. 

Além disso, a escolha da abordagem qualitativa deveu-se pela possibilidade de se obter 

dados e informações de profundidade, de natureza subjetiva para uma melhor análise da 

realidade concreta dos atores sociais e de seu cotidiano no campo de trabalho. 

 

A pesquisa qualitativa para Godoy (1995), se apresenta como uma outra forma de 

abordagem que vem se afirmando como uma promissora possibilidade de investigação 

para diversas áreas do conhecimento e que, apesar de ter sido regularmente utilizada pelos 
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antropólogos e sociólogos, só na década de 70 começou a ganhar espaço reconhecido em 

outras áreas. A pesquisa qualitativa não procura enumerar ou medir os eventos estudados 

nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. 

 

            Para Oliveira (2000, p.61), a oposição excludente entre os métodos qualitativo (ra-

cional e subjetivo) e método quantitativo (experimental e objetivo) remonta ao fim da 

Idade Média, com o movimento iluminista-cartesiano. O método quantitativo experimental 

e o método qualitativo interpretativo caminham juntos na busca da compreensão e solução 

dos problemas de competência da pesquisa científica.  

 

É também um estudo descritivo, por descrever as diversas variáveis identificadas 

como relevantes para as relações sociais, políticas, econômicas e ambientais e compreen-

der outras características do comportamento humano isolado ou em grupo nas 

comunidades do município de Porto da Folha, não entrando no mérito da explicação da 

ocorrência dos fenômenos. Para Gil (1999, p.44), pesquisas descritivas têm como objetivo 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno, sendo uma de suas 

características mais significativas a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Para Rudio (2000, p.69), na pesquisa descritiva o pesquisador procura conhecer e interpre-

tar a realidade sem nela interferir para modificá-la. Estudando o fenômeno, a pesquisa 

descritiva deseja conhecer a sua natureza, sua composição, processos que o constituem ou 

nele se realizam. 

 

O estudo é também exploratório por estar lidando com problemas pouco conheci-

dos e em função da escassez de estudos sobre o tema no Nordeste brasileiro e, 

especificamente, no Estado de Sergipe. Conforme Gil (1999, p. 44), a pesquisa explorató-

ria tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer conceitos e idéias envolvendo 

levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso.   

 

3.3 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Conforme já foi explicitado, o presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa 

qualitativa do tipo Estudo de Caso. A opção pelo Método do Estudo de Caso é por consi-

derar a estratégia de pesquisa mais adequada para a obtenção das respostas à questão 
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central deste estudo, que é identificar �quais as mudanças que ocorreram no município de 

Porto da Folha, sob as dimensões Sociais, Econômicas, Ambientais e Institucionais, em 

decorrência das ações estratégicas e operacionais do Programa de Redução da Pobreza 

Rural - PRPR gerido pela PRONESE � Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Esta-

do de Sergipe�. 

 

Essa estratégia é a mais indicada pelo fato de trabalhar um caso específico e pela 

necessidade de um aprofundamento maior para a compreensão dos fenômenos da unidade 

social do objeto da pesquisa.  O universo escolhido para este projeto de pesquisa é o muni-

cípio de Porto da Folha, dentre os 71 municípios selecionados pelo Acordo de Empréstimo 

entre o Estado de Sergipe e o Banco Mundial para participar da linha de financiamento dos 

recursos destinados à aplicação em Subprojetos Produtivos, de Infra-Estrutura e Sociais no 

município. 

 

O Estudo de Caso é considerado um tipo de análise qualitativa (Good, 1969).  Já 

para Bressan (2000), o Estudo de Caso é um método das Ciências Sociais e, como outras 

estratégias, têm vantagens e desvantagens que devem ser analisadas à luz do tipo de pro-

blema e questões a serem respondidas. O Estudo de Caso tem tido um uso extensivo na 

pesquisa social, seja nas disciplinas tradicionais como a Psicologia, seja nas disciplinas que 

possuem uma forte orientação para a prática como a Administração.  

 

Segundo Godoy (1995), não se deve confundir o �método do caso�, que constitui 

uma estratégia de ensino que tem por objetivo proporcionar vivência da realidade por meio 

da discussão, análise e tentativa de solução de um problema extraído da vida real com o 

Estudo de Caso (como tipo de pesquisa), que tem o propósito fundamental de analisar in-

tensamente uma dada unidade social. Continua a autora afirmando que o Estudo de Caso 

tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder às ques-

tões �como� e �por que� certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de 

controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, 

que só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida real. 

 

Ao comparar o Método do Estudo de Caso com outros métodos, Yin (apud Bressan, 

2000, p.121) afirma que para se definir o método a ser usado é preciso analisar as questões 
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colocadas pela investigação. De modo específico, este método é adequado para responder 

às questões �como� e �por que�, que além de explicativas, tratam de relações operacionais 

que ocorrem ao longo do tempo mais do que freqüências ou incidências.  

 

No que diz respeito aos instrumentos de coleta de dados de informações, foi adota-

da neste estudo o método de Pesquisa Bibliográfica como referencial teórico das 

contribuições científicas a partir de publicações em forma de livros, artigos científicos, 

periódicos, website e outras fontes. Conforme explicita Oliveira (2000, p.57), a pesquisa 

bibliográfica pode ser feita não apenas como fase exploratória de um estudo. A profundi-

dade do método bibliográfico depende da dimensão e da complexidade da situação-

problema estudada. 

 

Além da pesquisa bibliográfica foram aplicadas várias técnicas de consulta a atores, 

instituições e especialistas locais, permitindo levantar à percepção e a compreensão dos 

mesmos sobre a realidade atual e suas propostas de ações para o desenvolvimento munici-

pal. 

 

 Foi utilizado também o método de pesquisa documental para a coleta de dados se-

cundários disponíveis em órgãos oficiais referentes ao objeto de estudo. Esta busca foi 

desenvolvida junto a PRONESE - Empresa Sergipana de Desenvolvimento Sustentável; 

SEPLANTEC - Secretaria de Planejamento de Estado; Associações e Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Sustentável de Porto da Folha e outros Órgãos Públicos Municipais, 

Estaduais e Federais, bem como as Instituições Financeiras Internacionais que de forma 

direta ou indireta se relacionam ao Programa de Redução da Pobreza Rural - PRPR no Es-

tado de Sergipe e, especificamente, em Porto da Folha.  

 

Segundo Cervo e Bervian (1996, p.50), na pesquisa documental foram investigados 

documentos a fim de se poder descrever e comparar usos, costumes, tendências, diferenças 

e outras características. Estudar a realidade presente e não o passado, como ocorre com a 

pesquisa histórica. Para Godoy (1995), o exame de materiais de natureza diversa, que ainda 

não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados buscando-se novas 

interpretações complementares, constitui o que estamos denominando pesquisa documen-

tal.  
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O método de Entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada nas 

pesquisas qualitativas e foi adotada neste estudo. Foi utilizada a entrevista estruturada a 

partir de um �Roteiro de Pesquisa Qualitativa� (ANEXO VI), previamente elaborado. Pre-

tendeu-se assim obter dos entrevistados a compreensão da sua realidade, abstraindo dessa 

realidade o conteúdo necessário à obtenção das respostas do objeto da pesquisa. 

 

O local da entrevista foi determinado pelo entrevistado, sendo apenas recomendado 

que se realizasse em local onde não houvesse interferências alheias ao objeto da investiga-

ção. Assim, as entrevistas foram realizadas no lugar em que os entrevistados 

determinaram: em casa, na roça, na associação, etc. 

 

Conforme explicita Buarque (1995), a entrevista com lideranças e representações 

de atores constitui uma forma simples e, normalmente, bastante eficaz e interessante de 

levantamento e identificação da percepção da comunidade. Este levantamento tanto pode 

se concentrar em torno do conhecimento da realidade, ressaltando os problemas e as poten-

cialidades do município e comunidade, quanto pode ampliar o enfoque para a identificação 

das demandas da sociedade e das propostas de programas de desenvolvimento local. 

 

Desta forma, como as visões não são, necessariamente, convergentes, as manifesta-

ções das diversas entrevistas constituem sugestões e subsídios para serem organizados e 

trabalhados, cruzando as mesmas com outras formas de expressão da percepção e deman-

das da sociedade e das instituições. 

 
A pesquisa de campo junto às Associações dos povoados do município de Porto da 

Folha, nesse período, foi de extrema dificuldade e complexa. A dificuldade ocorreu em 

razão do período da pesquisa coincidir com as Eleições Municipais em todo Brasil e no 

agendamento das entrevistas, pois acreditavam os participantes do estudo tratar-se de um 

instrumento de natureza política para obtenção de proveito em benefício de alguém, apesar 

dos esclarecimentos, causando alguns embaraços nos contatos iniciais.  

 

Mesmo os contatos com o Poder Público Municipal não foram exitosos, pois tanto 

o Prefeito quanto os Vereadores estavam em campanha eleitoral. Mas, felizmente, o Presi-

dente da Associação Comunitária do CRAIBEIRO, que é o Presidente da Federação das 
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Associações Comunitárias de Porto da Folha e também é membro do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Local, prontificou-se a ajudar nos contatos. 

 

Assim foi iniciado o trabalho de campo junto às Associações Comunitárias dos 

povoados do município de Porto da Folha, no período de 10 de julho a 14 de outubro de 

2004, em 31 Associações Comunitárias Urbanas e Rurais, de um total de 81 Associações 

existentes e registradas na PRONESE, cujos nomes estão apresentados na tabela 3.1. 

 

TABELA 3.1 � ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PESQUISADAS 

ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO 

1) Ass. Mulheres Rur. LAGOA DO RANCHO 2) Ass. Alto das Vacas da Com. LINDA FLOR 

3) Ass. Moradores da Comunidade CAATINGA 4) Ass. Com. Prod. da LAGOA DO RANCHO 

5) Ass. Produtores da Comunidade FAVELA 6) Ass. Prod. Rurais de JUREMINHA 

7) Ass. Com. Peq. Prod. LAGOA DA ENTRADA 8) Ass.Prod. Rurais da LAGOA DO MATO 

9) Ass. Prod. Rurais da Com. LAJEIRINHO 10) Ass. Desenv. Com. de LINDA FRANÇA 

11) Ass. Desenvolvimento Com. NITERÓI 12) Ass.Prod. Rurais de PEDRO LEÃO 

13) Ass.Peq. Prod. Rur. C/S/T SÃO DOMINGOS 14) Ass. Prod. Rur. C.Farinha de SÃO MIGUEL  

15) Ass.Comunitária JERICÓ 16) Ass. Produtores da Comunidade FLORESTA 

17) Ass. Desenv. Com. LAGOA DA VOLTA 18) Ass. Mulheres Rur. de LAGOA REDONDA 

19) Ass.Peq/Mini Prod. Rur. de BOA VISTA 20) Ass.Jovens Uni. Enc. Cristo CHUMBINHO 

21) Ass. Prod. Rur. Comunidade DESERTO 22) Ass. Pescadores Com. ILHA DO OURO 

23) Ass. dos Criadores da Comunidade LAGOA 24) Ass. Trab. Rurais LAGOA DO RANCHO 

25) Ass. Prod. Rurais Com. LAGOA DO SAL 26) Associação Comunitária de LINDA FLOR 

27) Ass. Com. Povoado MUCAMBO 28) Ass. Desenv. Peq. Prod. Rur. OITEIRO ALTO 

29) Ass. Produtores Rurais de RANCHINHO 30) Ass. Prod. Rur. São F. DAS MARRECAS 

31) Ass. Prod. Rurais Comunidade CRAIBEIRO  

Fonte: Preparada pelo autor 

 

 

          Na primeira etapa da pesquisa foi realizado o desenho do perfil das Associações e 

respectivos atores a serem pesquisados, por meio do levantamento de informações e dados 

primários junto a Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais, bem como a elabora-

ção do Roteiro de Entrevista para obtenção das informações. 

 

        Na segunda etapa foram contatados por telefone e pessoalmente a Prefeitura, as 

Associações e o Conselho Comunitário para a formulação do convite de participação da 

pesquisa, bem como para expor os objetivos da pesquisa, realizar o agendamento das en-

trevistas e a aplicação do teste de validação do Roteiro de Entrevista. 
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Finalmente, procedeu-se a realização das entrevistas com 31 Presidentes de Associ-

ações Comunitárias Urbanas e Rurais. O roteiro de entrevista, cujo modelo encontra-se no 

ANEXO VI, consta de duas partes: a primeira parte, que abrange aspectos socioeconômi-

cos, é composta exclusivamente de perguntas fechadas com o objetivo de investigar o 

perfil socioeconômico do público-alvo sob pesquisa e a segunda parte, de natureza qualita-

tiva, constando de perguntas abertas para coletar informações de acordo com a 

compreensão e a capacidade dos atores entrevistados. 

 

3.4 UNIVERSO E AMOSTRAGEM DA PESQUISA 

 

 Para Rudio (2000, p.60), a pesquisa científica não está interessada em estudar indi-

víduos isolados ou casos particulares. Seu objetivo é, antes, estabelecer generalizações a 

partir de observações em grupos ou conjunto de indivíduos chamados de �universo� ou 

�população�. Quando selecionamos parte desse universo para um estudo específico, se-

guindo uma regra ou plano, temos uma amostra. Para garantir a representatividade da 

amostra em relação ao universo, a técnica de seleção de amostra está interessada em res-

ponder as seguintes indagações: Quantos indivíduos devem ter a amostra para que 

represente de fato a totalidade de elementos da população? Como selecionar os indivíduos 

de maneira que todos os casos da população tenham possibilidades iguais de serem repre-

sentadas na amostra?  

 

             Para definir a amostra, inicialmente foram consideradas as características sociocul-

turais da população, bem como a distribuição geográfica das Associações, correlacionados 

aos objetivos gerais e específicos deste estudo. Segundo Mattar (1996, p.267), para a esco-

lha do processo de amostragem o pesquisador deve levar em conta o tipo de pesquisa, a 

acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade ou não de ter os elementos da 

população em um rol, a representatividade desejada ou necessária, a oportunidade apresen-

tada pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de tempo, recursos financeiros e 

humanos etc. 

 

 Assim, a amostra considerada foi de 38% do universo, representada pelos trinta e 

um Presidentes de Associações Comunitárias, em diversos povoados do município de Por-
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to da Folha, de um total de 81 Associações existentes, sendo adotado o critério de seleção 

da amostra por acessibilidade, conforme pode ser visto na tabela 3.2 a seguir: 

 

                                             TABELA 3.2 - UNIVERSO e AMOSTRA 

POVOADOS UNI- 

VERSO 

ENTRE- 

VISTADOS 

POVOADOS UNI- 

VERSO 

ENTRE-

VISTADOS 

1. P.da Folha 07 - 17. Chumbinho 02 01 
2. Floresta 02 01 18. Caatinga 01 01 
3. Linda Flor 04 01 19. Pedro Leão 01 01 
4. Lajeirinho 02 01 20. Junco 01 01 
5. J.ureminha 02 01 21. Deserto 03 01 
6. L.da Estrada 03 01 22. São Miguel  01 01 
7. Jericó 01 01 23. S.F. Marrecas 01 01 
8. L.do Rancho 04 01 24. Oiteiro Alto 03 01 
9. L. Redonda 05 01 25. Lagoa do Sal 02 01 
10. L.da Volta 05 01 26. Alto das Vacas 01 01 
11. L.França 04 01 27. Craibeiro 01 01 
12. Matuto 01 01 28. Favela 01 01 
13. Niterói 04 01 29. Lagoa 02 01 
14. Mucambo 02 01 30. São Domingos 03 01 
15. L. do Mato 02 01 31. Mucambo 03 01 
16. Ranchinho 02 01 32. Ilha do Ouro 05 01 

 TOTAL 81 31 

   Fonte: Preparada pelo autor 

 

 

3.5   DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

           

Segundo Marconi e Lakatos (2000, p.175), uma variável pode ser considerada uma 

classificação ou medida; uma quantidade que varia. Por sua vez, o conceito operacional 

pode ser um objeto, processo, agente, fenômeno, problema e outros. Para Kerlinger (1980, 

p.45), variável é um conceito com um significado especificado �construído� dado por um 

pesquisador. Uma variável pode também ser vista como um nome ou um símbolo, ao qual 

se atribui valores. O autor enfatiza que não é possível estudar fenômenos e relações entre 

fenômenos sem definir e usar diversas variáveis. 

 

 De acordo com Gil (1996, p.81), �o processo lógico de operacionalização de uma 

variável requer inicialmente a definição teórica da variável e a enumeração de suas dimen-

sões, no caso de ser uma variável muito complexa�, sendo os indicadores de uma variável 

entendidos como dados observáveis que indicam a presença de certa quantidade ou de uma 

das qualidades da variável para efeito dos objetivos pretendidos. Desta forma, as variáveis 

do estudo estão identificadas e descritas nas tabelas 3.3 e 3.4:  
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TABELA 3.3: DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 

 

VARIÁVEL 

 

DEFINIÇÕES 

 

 
 
Nível socioeconômico 

 
Refere-se aos aspectos relacionados com a situação socioeconômica dos 

atores locais, público alvo da pesquisa. Condições de Educação, Moradia, 

Renda etc. 
 

 
Conhecimento do 
PRPR 

 
Aponta para o grau de conhecimento que o público alvo possui em rela-
ção à sistemática de acesso aos financiamentos do Programa de Redução 

da Pobreza Rural. 
 

 
Mudanças  
Econômicas 
 

 
Referem-se ao aumento ou redução da atividade econômica e suas conse-
qüências decorrentes da operacionalização dos Subprojetos Produtivos ou 

de Infra-Estrutura financiados.  
 

 
 
Mudanças Sociais 

 
Trata-se dos impactos que produzem inclusão ou exclusão social, oportu-
nidades iguais ou desigualdades sociais, decorrentes da operacionalização 

dos Subprojetos Econômicos, Sociais ou de Infra-Estrutura financiados. 
 

 
 
Preservação  
Ambiental 
 

 
Refere-se à ação humana no meio ambiente e à população, decorrentes da 

exploração ou manejo desordenado dos recursos naturais, decorrentes da 
operacionalização dos Subprojetos Produtivos, Sociais ou de Infra-
Estrutura financiados. 
 

 
Articulação de Asso-
ciações com o Poder 

Público local 

 
Diz respeito ao grau de integração das Associações e do Conselho Co-
munitário com o Poder Público Local, visando ao desenvolvimento 
sustentável local no processo de captação, gestão e operacionalização dos 

Subprojetos Produtivos, Sociais ou de Infra-Estrutura contratados pelo 
PCPR. 
 

Articulação de Asso-
ciações com a 

PRONESE 

 
Diz respeito ao grau de integração das Associações e Conselho Comuni-
tário com a PRONESE, com relação aos aspectos inerentes ao processo 

de gestão e a operacionalização do PCPR. 
 

     Fonte: Preparada pelo autor. 
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TABELA 3.4: QUADRO DE VARIÁVEIS 

QUESTÕES DE PESQUISA VARIÁVEIS INDICADORES 

 
Qual o perfil socioeconômico do público-
alvo deste estudo?  
 

 
Nível socioeco-

nômico 

 
Nível de Instrução; Condição de 

Ocupação e Trabalho; Condição 

de Renda; Condição de Subsis-
tência; Condição de Moradia. 

 
Qual o nível de informação e conheci-
mento sobre o Programa de Redução da 

Pobreza Rural - PRPR que o público-alvo 
do estudo possui quanto aos critérios de 

acesso aos financiamentos? 
 

 
 

Conhecimento do 
Programa 

 
Objetivos do programa e proce-
dimentos para aquisição de 

financiamentos. 

 
 
Quais as mudanças sociais no município, 

decorrentes do PRPR, na perspectiva dos 
atores locais envolvidos? 
 

 
 

Mudanças Sociais 

 
IDH, famílias beneficiadas; Mu-
lheres, jovens e minorias rurais 
beneficiados; Postos de Saúde; 

Casas Populares e Creches; Sa-
neamento Básico, Cisternas, 

Poços Artesianos, Banheiros. 
 

 
 
Quais as mudanças econômicas no muni-
cípio, decorrentes do PRPR, na 

perspectiva dos atores locais envolvidos?   

 
 

Mudanças Eco-
nômicas 

 
Associações beneficiadas pela 

aquisição de Subprojetos econô-

micos; Postos de trabalho 
gerados; População beneficiada; 
Renda.  
 

 
Quais as alterações no meio ambiente, 

decorrentes do PRPR, quanto aos resulta-
dos alcançados nos monitoramentos das 

ações operacionais dos Subprojetos con-
tratados e implantados? 
 

 
 

Preservação Am-
biental 

 
Desmatamento doméstico para 

pasto e lavoura; Monitoramentos 
Ambientais do Programa; Edu-
cação Ambiental nas 

Associações e Escolas. 

 
Como as relações entre as Associações e 

o Conselho Municipal com o Poder Pú-

blico Local influenciaram na gestão e 

operacionalização dos recursos financia-
dos pelo PRPR, na perspectiva dos atores 
locais envolvidos? 
 

 
 

Articulação de 

Atores com o 
poder público 

local 
 

 
Apoio político às Associações e 

Conselho; Apoio na divulgação 

do PCPR; Estimulo a organiza-
ção e a mobilização comunitária; 

Apoio administrativo e logístico 

ao funcionamento das Associa-
ções e do Conselho Municipal. 
 

Como as relações entre as Associações e 

o Conselho Municipal com a PRONESE 
influenciaram na gestão e operacionaliza-
ção dos recursos financiados pelo PRPR, 
na perspectiva dos atores locais envolvi-
dos? 
 

 
 

Articulação de 

Atores com a 
PRONESE 

Nível de Integração; Gestão  
Descentralizada Capacitação e 

Assistência Técnica; Divulgação 

e Assessoramento do PRPR; 
Avaliações de Impactos Ambien-
tais.  

Fonte: Preparada pelo autor 
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3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

 

 Os dados foram coletados no período de julho a outubro de 2004, através da técnica 

de entrevista estruturada, sendo adotado um roteiro de entrevista com questões fechadas 

para as informações socioeconômicas dos entrevistados e abertas para as questões da pes-

quisa nos povoados do município de Porto da Folha, junto às 31 Associações Comunitárias 

selecionadas dentre as 81 existentes e registradas na PRONESE. Por questões lógicas, fo-

ram entrevistados os Presidentes ou Vice-Presidentes das Associações. 

 

 Após a pesquisa de campo, os dados foram tratados, inicialmente, considerando os 

fatores socioeconômicos dos entrevistados, tais como as condições de trabalho e renda, 

condições de moradia, familiares sob o mesmo teto, nível de instrução, idade, sexo, bus-

cando-se a compreensão do �modus vivendi� e �modus operandi� do público-alvo. Em 

seguida foram analisados os dados secundários obtidos junto aos órgãos oficiais do Estado 

e da União, tais como Índice de Desenvolvimento Humano do município e da região e ta-

belas contendo os financiamentos concedidos pela PRONESE, no período de 1996 a 2004. 

 

 As informações qualitativas foram tratadas considerando os depoimentos dos entre-

vistados para cada uma das questões de pesquisa formuladas, sendo analisados os 

indicadores sociais, econômicos, ambientais e institucionais. Neste sentido, visando uma 

maior consistência das informações coletadas, buscou-se a interação das informações pres-

tadas com a realidade local percebida durante as visitas e entrevistas. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados do estudo em causa, considerando 

em primeiro plano a caracterização do município de Porto da Folha, o objeto da pesquisa e 

em seguida uma análise do trabalho realizado, que será apresentada em partes. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Segundo a Revista dos Municípios Cinform (2002, p.199), a região onde hoje é o 

município de Porto da Folha, a 90 quilômetros da capital, começou a ser conhecida no iní-

cio do século XVII quando Tomé de Rocha Malheiros obteve uma sesmaria de dez léguas 

partindo da Serra da Tabanga, ponto inicial do povoamento, até Jaciobá. Em novembro de 

1807, o fidalgo Antonio Gomes Ferrão de Castelo Branco registrou seus títulos imobiliá-

rios na Câmara de Própria, declarando ser de 30 léguas a extensão de suas terras, latifúndio 

que constituiu o morgado de Porto da Folha. 

 

 Porém, quem colonizou as terras de Porto da Folha foi Tomás de Bermudes, fun-

dando um curral e fazendo amizade com os Índios. �A fazenda Curral do Buraco originou 

a povoação do Buraco, que em 19 de fevereiro de 1841 passou a se chamar Nossa Senhora 

da Conceição de Porto da Folha�. 

 

 A partir daí muitas modificações ocorreram ao longo dos anos, até que em 11 de 

fevereiro de 1896 o Povoado foi levado à categoria de município, através da Lei 194. Mas, 

pela Lei Estadual de nº 554, de 06 de fevereiro de 1954, Porto da Folha perde 64% de sua 

área para a criação dos municípios de Curituba ( Canindé do São Francisco) e Poço Re-

dondo. Hoje o município tem nove povoados oficiais: Lagoa da Volta, Lagoa do Rancho, 

Lagoa Redonda, Linda França, Niterói, Mocambo, Umbuzeiro do Matuto, Ilha de São Pe-

dro e Ilha do Ouro. 

 

 Segundo dados do IBGE - Instituto de Geografia e Estatística, ano base 2000-2001, 

considerando as condições da população e domicílios, a situação do município de Porto da 

Folha é a seguinte: 
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 Base Territorial � Área da unidade territorial  896,94 Km
2
 

 Pessoas Residentes - Geral    25.664 pessoas 

 Pessoas Residentes - Área Urbana    8.712 pessoas (34%) 

 Pessoas Residentes - Área Rural    16.952 pessoas (66%) 

 Rendimento Médio de Pessoas - Geral   190,26 reais 

 Rendimento Médio de Mulheres    174,45 reais 

  

Quanto às condições econômicas, as atividades estão concentradas na agricultura 

com o cultivo predominante do milho e do feijão. Numa menor dimensão, apresenta-se a 

pecuária na atividade leiteira para consumo próprio e produção artesanal de queijos e man-

teigas. O que surpreende é a população rural, com 66% da população total, evidenciando 

uma grande concentração da população no campo. 

 

4.2 PERFIL SOCIO-ECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS 

 

Será apresentado inicialmente o perfil dos Presidentes e/ou Vice-Presidentes das 

Associações, cujas características são as seguintes: 

 

Das 81 Associações existentes, as 31 Associações que foram selecionadas para o 

objeto deste estudo, possuem em média 60 sócios cada uma, estrategicamente localizadas 

nas quatro micro-regiões (norte, sul, leste e oeste) do município de Porto da Folha. 

 

Gênero - 78% das Associações são dirigidas por homens e 22% por mulheres. Isto 

é compreensível à medida da forte influência cultural quanto à questão do gênero, embora 

esse quadro esteja se modificando em face dos meios de comunicação e informação deba-

terem pela igualdade de oportunidades tanto para homens quanto para mulheres, 

permitindo uma maior participação da mulher em posições de liderança em diversos seto-

res da sociedade. 
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Idade - 58% das Associações são dirigidas por pessoas com idade acima de 40 anos 

e 42% são dirigidas por pessoas de 18 a 40 anos. Aqui, nota-se uma grande participação da 

população de meia idade na liderança comunitária. 

 

Estado Civil - 84% são dirigidas por pessoas casadas, enquanto somente 16% são 

solteiros, desquitados ou viúvos. Em sendo a cultura local tradicional, o estado civil majo-

ritário foi o �casado�. 

 

Educação - foi verificado que os dirigentes das Associações possuem larga experi-

ência, mas o nível de instrução é baixo, pois 6% dos entrevistados ainda são analfabetos e 

71% desses dirigentes não concluíram a 8ª Série do 1º Grau. Apenas 23% possuem 1º ou 2º 

Graus Completo. É óbvio que o padrão cultural que caracteriza a atividade de subsistência 

no campo sempre foi de priorizar o trabalho em detrimento aos estudos, prejudicando so-

bremaneira o desenvolvimento intelectual das pessoas. 

 

Ocupação - 87% dos dirigentes das Associações entrevistados trabalham na Agri-

cultura Familiar, operando na cultura de subsistência, seja na lavoura, pecuária ou na 

produção de derivados do leite, queijos e manteigas artesanais; somente 13% possuem o-

cupações diversas do tipo pescadores, aposentados, pequenos comerciantes ou professores. 

 

Renda - os aposentados, pescadores, pequenos comerciantes e professores (16%) 

sobrevivem de pequenas remunerações ou do apurado dos pequenos negócios, enquanto a 

grande maioria (84%) sobrevive da atividade familiar, isto é, criação de galinhas, porcos, 

cabras, vacas leiteiras; plantio de hortaliças, roça de feijão, milho, mandioca e macaxeira e 

ainda utilizam à casa de farinha da Associação. 

 

Famílias que vivem sob o mesmo teto - foi surpreendente a grande quantidade de 

pessoas que sobrevivem nas mesmas condições de escassez. 74% dos dirigentes de Associ-

ações, mantêm sob sua responsabilidade de 5 a 8 pessoas, enquanto 26% mentem entre 1 e 

4 pessoas. O que foi observado é que todos trabalham de alguma forma para garantir a so-

brevivência. As pessoas mais jovens fazem pequenos serviços de casa e cuidam das 

crianças pequenas, enquanto os demais atuam em ordenha de cabras e vacas, cuidam das 

galinhas, porcos e carneiros, cuidam do cultivo do feijão, milho, mandioca e macaxeira.  
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Condições de Moradia - embora todas sejam próprias, variam de tamanho e distri-

buição de cômodos. A maioria das casas tem 2 quartos, sala e cozinha pequena. Muitas não 

possuem banheiros e as necessidades fisiológicas são realizadas na parte externa no quintal 

da casa, em pequenas fossas.  

 

Energia Elétrica � observou-se que 58% das residências possuem luz elétrica e e-

letrodomésticos básicos do tipo rádio, ventilador, liquidificador, geladeira e televisão. Já 

para os 42% daqueles que vivem sem energia elétrica, a situação é dramática, pois os ali-

mentos somente podem ser colhidos no mesmo dia e na quantidade para consumo daquele 

dia. Além disso, é grande a quantidade de mosquitos que durante a noite incomodam o 

sono das crianças. Algumas casas possuem mosquiteiros e outras não. 

 

Locomoção - Quanto à locomoção das pessoas, 97% dos entrevistados utilizam 

motos ou se locomovem a pé, enquanto apenas 3% indicaram outros meios, tipo: canoa, 

carro de bois, cavalo, etc. 

 

Quando comparados estes dados com dados secundários (IBGE, 2004), pode ser 

observado que 84% das pessoas vivem da agricultura familiar, sendo, portanto, compatível 

com a informação do IBGE quando afirma que 66% da população do município vivem no 

meio rural.  

 

4.3 GRAU DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA 

 

Logo nas primeiras entrevistas foi observado que as pessoas desconhecem a finali-

dade e os objetivos da PRONESE, e menos ainda sobre o conteúdo do Manual de 

Operações, que explicita os procedimentos para a obtenção dos financiamentos do Progra-

ma de Redução da Pobreza Rural �PRPR. Esta falta de conhecimento foi constante até a 

última entrevista, demonstrando o quanto as Associações necessitam de melhores esclare-

cimentos do Programa e seus procedimentos contidos no Manual de Operações. 

Atualmente somente um Técnico da PRONESE presta assistência àquela região, sendo 

insuficiente para atender às 81 Associações devido à distância entre elas. Em sendo a assis-
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tência semanal de um ou dois dias, o Técnico não tem a menor condição de assistir a tantas 

Associações. 

 

Esse grau de desinformação dos Presidentes de Associações Comunitárias tem sido 

constante e pode ser comprovada a partir de uma simples verificação nos financiamentos 

concretizados no período de 1996 a 2004, conforme explicitado no ANEXO VII - 

SUBPROJETOS FINANCIADOS POR CATEGORIA �1996-2004, quando somente Sub-

projetos de grande porte foram financiados para apenas 39 Associações Beneficiárias, 

dentre as 81 existentes.  

 

Os dados secundários obtidos junto à �Campanha de Divulgação do PRPR� elabo-

rado pela PRONESE (2001), apresentado no ANEXO VIII e em parte explicitado abaixo, 

institui objetivos e procedimentos operacionais para a divulgação do programa junto às 

comunidades pobres do município de Porto da Folha. 

 

Objetivos do Programa de Divulgação do PRPR: 

 

[...] Proporcionar aos beneficiários potenciais e a Sociedade Civil, conhecimento do Programa de 

Redução da Pobreza Rural - PRPR, no que diz respeito a sua filosofia, critérios e procedimentos 

operacionais. Promover a permanente disseminação de informações sobre as regras do Programa 

para os Conselhos e Comunidades, dotando-os de subsídios que os capacitem para a formulação e 

gerência dos subprojetos comunitários. Incentivar as Comunidades no processo de mobilização e 

organização, para participarem do Programa. Estimular as Organizações Não Governamentais e 

Órgãos Públicos Municipais a prestarem assistência técnica as Comunidades, através dos Conse-

lhos e Associações Municipais. Incentivar a organização e participação de mulheres, grupos de 

jovens e minorias, como Beneficiários diretos do Projeto [...] 

 
[...] Longe da pretensão de esgotar o uso de todas as tecnologias de comunicação, a Campanha de 

Divulgação do PRPR, se propõe a ser uma eficiente ferramenta de trabalho na disseminação de in-

formações relevantes acerca do Programa de Redução da Pobreza Rural do Estado de Sergipe, 

estabelecendo elos de comunicação permanente com o público beneficiário no sentido de consolidar 

a missão maior, qual seja, assegurar uma política pública de desenvolvimento sustentável, adminis-

trada com excelência e de forma democrática, a fim de se buscar a formação do capital social [...] 
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 [...] Outra sugestão inovadora é a criação de uma Central de Atendimento ao Beneficiário do 

PRPR, quando a PRONESE instalará o sistema gratuito de telefonia 0800, permitindo assim que 

qualquer pessoa da população rural possa consultar a PRONESE sobre qualquer informação acer-

ca de como adquirir investimentos para suas comunidades ou sobre o andamento dos subprojetos 

[...] 

 

 

Para que pudesse auferir os resultados esperados, a Campanha de Divulgação do 

PRPR deveria ter sido implementada logo após a assinatura do acordo de empréstimo com 

o Banco Mundial (BIRD) no ano 2001, contudo, isto não ocorreu, causando sérios proble-

mas para as Associações que ficaram desprovidas das informações necessárias à obtenção 

de financiamentos junto a PRONESE, uma vez que uma das reclamações mais freqüentes 

dos entrevistados é sobre a dificuldade de acesso às informações contidas no Manual de 

Operações da PRONESE.  

 

Em suma, a maioria das Associações desconhece tanto o PRPR quanto o Progra-

ma de Divulgação do PRPR, tese compartilhada pelas comunidades rurais pobres, 

conforme ilustrado nos seguintes depoimentos: 

 

�Conhecemos a PRONESE por intermédio de outras Associações, pois nunca vieram nos visitar 

ou informar algo sobre os Subprojetos disponíveis. Acho até que somente pessoas de influência 

junto ao Governo é que conseguem as coisas�. (ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE LAGOA DO RANCHO) 

 

�Não conhecemos as operações da PRONESE. Acho que eles não dão a atenção adequada às As-

sociações. Só sabemos que eles financiam Tratores e Eletrificação Rural. O nosso Subprojeto de 

Eletrificação Rural foi dado entrada em 2000 e até agora nada�. (ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO SAL) 

 

�Conhecemos a PRONESE, mas não conhecemos o Manual de Operações para obtenção dos fi-

nanciamentos. Acho que a PRONESE precisa dar mais atenção aos pobres. Estamos aguardando 

a liberação do nosso Subprojeto de Eletrificação Rural elaborado pelo Conselho e até agora na-

da�. (ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DE 

OITEIRO ALTO). 
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 Se as Comunidades não recebem informações sobre o Programa de Redução da 

Pobreza Rural � PRPR, desconhecem o Manual de Operações e recebem pouca assistência 

da PRONESE a tendência é a inércia. Comprova-se facilmente essa questão verificando 

que das 81 Associações existentes com registro na PRONESE, somente 39 foram benefici-

adas nos últimos 9 anos (ANEXO VII), isto é, apenas 48%. Dessa forma, pode ser 

entendido que se o volume de financiamento foi da ordem de R$ 2.392.508,00, de 1996 a 

2004, beneficiando 39 Associações, logo o volume de recurso por Associação, em 9 anos, 

foi da ordem de R$ 61.346,00 chegando a um número médio ano de R$ 5.112,00 para cada 

Associação. Ora, se a PRONESE estabelece em seu manual de operações um valor limite 

de R$ 70.000,00 para cada Subprojeto financiado, isto quer dizer que o valor médio apura-

do de R$ 5.112,00 por ano está muito aquém, correspondendo a menos de 8% daquele 

limite. 

 

 Além do desconhecimento dos procedimentos operacionais do PRPR, um outro 

fator negativo constatado é a demora dos prazos para liberação dos Subprojetos, pois estes 

são encaminhados pelas Associações ao Conselho Municipal e daí a PRONESE, mas ficam 

aguardando por 5 e até 10 anos a liberação do Subprojeto encaminhado. Afirmam os entre-

vistados, que a PRONESE atualiza os dados anualmente, mas nenhuma medida de 

otimização dos prazos de aprovação é tomada. Os depoimentos a seguir ilustram bem essa 

situação: 

 

�A PRONESE não dá a atenção devida ao município, pois, nós, nunca recebemos qualquer benefí-

cio, apesar de termos elaborado dois Subprojetos de Eletrificação Rural e de Abastecimento 

D´água há mais de 3 anos e até agora não temos notícias�. (ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DA 

LAGOA) 

 

�A PRONESE até agora nada fez por nós pescadores� (ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA 

COMUNIDADE ILHA DO OURO) 

 

�A PRONESE não dá atenção devida ao município, pois os pedidos e as aprovações de financia-

mentos demoram muito para sair. Às vezes de 5 a 10 anos. Encaminhamos um Subprojeto para 

Eletrificação Rural na extensão de 16 km, em 1996 e somente em 2003 o Conselho aprovou e enca-

minhou para a PRONESE que até agora não deu notícias�. (ASSOCIAÇÃO DOS PROD. RURAIS E 

C. DE FARINHA DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL). 
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�Nunca soubemos acerca dos Subprojetos financiáveis da PRONESE�. (ASSOCIAÇÃO DAS 

MULHERES RURAIS DA LAGOA DO RANCHO) 

 

 

 Vale destacar que a divulgação do PRPR é uma recomendação do Banco Mundial, 

de acordo com os dados secundários extraídos do Manual de Operações BIRD/PRONESE 

(2001, p.35), conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora os objetivos e os procedimentos do Programa de Divulgação do PRPR es-

tejam claros, nenhuma medida concreta até o presente momento foi adotada junto às 

comunidades pobres locais para viabilizá-los, razão pela qual foi constatado um nível de 

insatisfação elevado junto ao público entrevistado, principalmente, quanto à desinformação 

e desconhecimento do PRPR; pouca assistência da PRONESE, que disponibiliza apenas 

um Técnico; extinção do Fumac-p, instância participativa e descentralizada da gestão dos 

recursos captados; extinção do �Agente de Mudança�, agente de assistência direta ao traba-

lhador rural pobre local; pouca participação das mulheres �cabeça da família�, jovens e 

minorias rurais (pobres rurais excluídos das oportunidades de crédito) como beneficiários 

do PRPR. 

 

4.4  MUDANÇAS SOCIAIS DECORRENTES DO PROGRAMA 

 

  As mudanças sociais neste estudo foram avaliadas em função dos indicadores: Ín-

dice de Desenvolvimento Humano � IDH, Associações Beneficiadas, Subprojetos Sociais 

Aprovados, Participação de Mulheres, Jovens e Minorias Rurais como Beneficiários, O-

bras de Infra-estrutura de Cunho Social. Neste sentido, os Dirigentes entrevistados, 

[...] a natureza do Programa, cujo fulcro é a participação direta dos beneficiários na identifica-

ção de suas demandas, preparação, análise, implantação, operação e manutenção dos 

subprojetos, requer que o início de sua implementação seja precedido de uma eficiente campa-

nha de divulgação na sua área de atuação. Esta campanha se propõe a ser uma eficiente 

ferramenta de trabalho na disseminação de informações relevantes acerca do Programa, estabe-

lecendo elos de comunicação permanente com o público beneficiário. O objetivo central da 

campanha é fazer com que todos os beneficiários potenciais - e a sociedade em geral - tenham 

conhecimento da existência do Programa, sua filosofia, diretrizes, critérios e procedimentos o-

peracionais, além de promover a permanente disseminação de informações sobre as regras do 

Programa para os Conselhos Municipais e Associações, dotando-os de subsídios que os capaci-

tem para a formulação e gerência dos subprojetos comunitários [...] 
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especificamente os da Associação de Mulheres Rurais de LAGOA REDONDA e os da 

Associação de Mulheres Rurais de LAGOA DO RANCHO, acreditam que houve pouco 

desenvolvimento social na região, com base nos indicadores deste estudo, apontando o 

baixo volume de financiamentos como principal fator.  

 

O desempenho social do programa, no município de Porto da Folha, não auferiu 

uma avaliação favorável, conforme pode ser comprovado na análise dos indicadores: 

 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) � O Índice de Desenvolvimento Hu-

mano foi originalmente criado para medir o nível de desenvolvimento humano a partir dos 

indicadores educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida 

ao nascer) e renda (Produto Interno Bruto � PIB). O índice varia de �0� (nenhum desen-

volvimento) a �1� (desenvolvimento humano total). Municípios com IDH até 0,499 têm 

desenvolvimento humano considerado baixo; Municípios com índices entre 0,500 e 0,799 

são considerados de médio desenvolvimento humano; Municípios com IDH maior que 

0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto. 

 

Segundo dados secundários obtidos do IBGE (2000), embora o município de Porto 

da Folha tenha melhorado o seu Índice de Desenvolvimento Humano � IDH, no período de 

1991 a 2000, passando de 0,346 para 0,556 com um crescimento anual na faixa de 6%, 

caracterizou-se como o município de menor crescimento da região, comparado com os 

outros municípios da região: Canindé de São Francisco (6,9%) e Poço Redondo (8,3%). 

Porto da Folha, em 1991, era o município de maior IDH da região (0,346), contra o de Ca-

nindé (0,343) e o de Poço Redondo (0,292). No censo IBGE (2000) foi ultrapassado por 

Canindé (0,580) quando apresentou o IDH de 0,556, permanecendo próximo de Poço Re-

dondo (0,536), conforme exposto na tabela 4.1.  
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TABELA 4.1 � QUADRO COMPARATIVO DO IDH MUNICIPAL 

MUNICÍPIO IDH -1991 IDH-2000 CRESCIMENTO 

ANUAL 

PORTO DA FOLHA 0,346 0,556 6,0% 

CANINDÉ DO SÃO 

FRANCISCO 
0,343 0,580 6,9% 

POÇO REDONDO 0,292 0,536 8,3% 

         Fonte: IBGE (2000) 

 

Além disso, Porto da Folha, segundo a metodologia que determina o nível de de-

senvolvimento dos municípios elaborada pela PRONESE e apresentada neste estudo, é um 

município considerado �abaixo da linha de pobreza� com o  IDH de 0,556, posicionado no 

67º lugar dentre os 71 municípios Sergipanos contemplados no programa, estando com o 

mesmo índice de Riachão do Dantas (0,556) e superior apenas aos municípios de Santa 

Luzia do Itanhy (0,545), Poço Redondo (0,536) e Brejo Grande (0,550). 

 

Associações Beneficiadas- Sob o ponto de vista do financiamento total do progra-

ma, das 81 Associações existentes e cadastradas na PRONESE com 4 mil e oitocentos 

associados em média, apenas 39 Associações (48%) foram beneficiadas, excluindo 42 As-

sociações (52%). Contudo, considerando especificamente os benefícios decorrentes dos 

Subprojetos Sociais, verifica-se na tabela 4.2 que, apenas 11 Associações (28%) foram 

beneficiadas, enquanto 28 Associações (72%) foram excluídas do programa. 

 

Subprojetos Sociais Aprovados- Dos 39 Subprojetos financiados e operacionali-

zados com um volume de recurso de R$ 2.392.508,00, apenas 11 Subprojetos Sociais 

(28%) foram aprovados com recursos de R$ 342.605,00, isto é, 14% do total financiado, 

destinados à área social, beneficiando 1.469 famílias e gerando 236 empregos, de acordo 

com o ilustrado a tabela 4.2. Ora, considerando que em média as 81 Associações possuem 

4 mil e oitocentos associados e destes apenas 1.469 famílias foram beneficiadas, conclui-se 

que 3.331 famílias, isto é 56%, foram excluídas dos benefícios sociais do Programa de 

Redução de Pobreza Rural. Se for levada em consideração a população rural do município 

de 16.952 pessoas, apenas 8,7% foram beneficiadas deixando 91,3% pessoas excluídas dos 

benefícios sociais do programa. 
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TABELA 4.2 � SUBPROJETOS SOCIAIS - PERÍODO 1996-2004 

 

CATEGORIA DE 

SUBPROJETO 

 

ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS 

 

FAMÍLIAS 

 

EMPREGOS 

 

R$ 

Aquisição Embarcação Coletiva Assoc. Des. Com. de NITERÓI 120 02 20.600,00 

 

Construção Galpão  Assoc. Prod. Rur. Com. CRAIBEIRO 82 19 3.070,00 

 

Instalação Ind. de Bordados Assoc. .Morad. Pov. ILHA DO URO 107 60 27.876,00 

 

Aquisição de Ambulância Assoc. Prod. Comu. BELO JARDIM - 02 36.000,00 

 

Construção Centro Comunitário Assoc. Comunitária Pov.MUCAMBO 
Assoc. Moradores Pov. I. DO OURO 

175 24 80.395,00 
 

 

Construção de Centro Integrado 

Assoc. Com. Pov. Umbuz. MATUTO 
Assoc. Desenv.  Com. NITERÓI 
Assoc. Mulheres Rur. L. REDONDA 

 
267 

 

 
93 

 

 
82.414,00 

Pavimentação de Rua As. Beneficente  Pobres I. DO OURO 700 26 49.950,00 

 

Construção Casas em Mutirão As. Com. Umbuzeiro do MATUTO 18 10 42..300,00 

 

 

08 CATEGORIAS 

 

11 ASSOCIAÇÕES 

 

1469 

 

236 

 

342.605,00 

 

Fonte: Bird & Pronese (2005) 

 

 

Famílias Beneficiadas- No período de 1996 a 2004, a PRONESE financiou um vo-

lume total de recurso de R$ 2.392.508,00, beneficiando 2.362 famílias de 39 Associações. 

Isto representa em média, um benefício por família de R$ 1.013,00, em 9 anos, ou R$ 

112,55 por ano. Sob o ponto de vista dos financiamentos especificamente sociais, confor-

me ilustra a tabela 4.2, o volume de recurso foi de R$ 342.605,00, beneficiando apenas 

1.469 famílias. Isto representa em média, nos 9 anos, um benefício social por família de R$ 

233,22 ou R$ 25,91 por ano. Ora, considerando que um dos principais objetivos do Pro-

grama de Redução da Pobreza Rural � PRPR é �a melhoria na renda e do bem-estar dos 

pobres das zonas rurais, através do acesso a infra-estrutura e serviços econômicos e soci-

ais�, pode-se concluir em razão desses resultados, que a contribuição desse indicador para 

o desenvolvimento social do município foi insignificante. 
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Mulheres, jovens e minorias rurais- Segundo dados secundários obtidos junto 

ao IBGE (2001), o rendimento médio das pessoas em geral, no município de Porto da Fo-

lha, é de R$ 190,26 enquanto o rendimento médio das mulheres é de R$ 174,45, 

caracterizando o tratamento diferenciado, no pagamento da força de trabalho das mulheres 

em relação aos homens. Nesse sentido, para tentar minimizar os problemas da falta de o-

portunidades e reduzir desigualdades, o Banco Mundial recomenda atenção especial para 

esses grupos sociais, conforme consta no Manual de Operações BIRD/PRONESE (2001, 

p.11): 

 

 

[...] A PRONESE deverá dispensar atenção especial  as mulheres (especialmente às chefes de fa-

mília), desde a campanha de divulgação do PRPR e através de adoção de  estratégias de 

comunicação e mobilização junto a esses grupos, dispensando tratamento igualitário no que se re-

fere ao acesso aos processos de financiamentos e benefícios do programa. De igual forma deverá 

incentivar a organização e participação de grupos de jovens e minorias rurais (pobres rurais ex-

cluídos das oportunidades de crédito), como beneficiários diretos do programa [...]. 

 
 
Apesar de o Banco Mundial recomendar a priorização no programa de apoio a 

Subprojetos que beneficiem mulheres, jovens e minorias rurais, foi constatado que esses 

grupos sociais não são levados em consideração para a concessão de financiamentos. No 

contexto do programa, embora teoricamente esteja previsto, não se tem notícia sobre qual-

quer ação da PRONESE no sentido de beneficiá-los diretamente, de forma prioritária e 

diferenciada. Conforme expõe o pesquisador Carlos Jara: 

 

[...] os projetos comunitários geralmente melhoram a condição social das comunidades pobres, 

mas não mudam a posição social dos pobres. Assim, por exemplo, um projeto de Casa de Farinha 

pode melhorar as condições de vida, mas deixa consolidado o machismo quando não trabalha as 

relações de dominação e assimetrias do gênero. O machismo é uma relação social construída pe-

lo costume, baseada na cultura, sustentada por símbolos e, também, pelas assimetrias de poder. A 

exclusão da mulher, as vivências femininas do trabalho, as hierarquias sexualizadas, pelas quais elas 

são subalternizadas, não são consideradas Não se questiona a base social da Casa de Farinha, e a 

posição da mulher fica na invisibilidade? (JARA, 1998, p.367) 
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Nesse sentido, sabe-se que apenas 11 Subprojetos Sociais foram aprovados ao lon-

go de 9 anos. Na tabela 4.2 pode ser verificado que o Subprojeto financiado de Indústria de 

Bordados, com um recurso de R$ 27.876,00, beneficiou diretamente apenas 60 mulheres 

da Associação de Desenvolvimento Comunitário do povoado Ilha do Ouro, o que represen-

ta menos de 30% do total de beneficiários dos 11 Subprojetos Sociais financiados (236) e 

menos de 10% do volume total de recursos dos Subprojetos Sociais aprovados (R$ 

342.605,00).  

 

Segundo consta no Manual de Operação do PRPR, para esses grupos sociais a 

PRONESE disponibiliza 54 categorias de Subprojetos financiáveis (ANEXO VIII), dentre 

os quais capacitação técnica, aquisição de computadores, instalação de diversas mini in-

dústria e outros pequenos Subprojetos comunitários. Contudo, o que se constata no 

processo de obtenção desses financiamentos, segundo os entrevistados, é a falta de infor-

mações, demora excessiva na liberação dos Subprojetos encaminhados, pouca assistência 

da PRONESE, falta de apoio do Conselho Municipal de Desenvolvimento e a influência 

política na aprovação e liberação dos Subprojetos, conforme ilustrado nos depoimentos: 

 

�As mulheres não participam e não são beneficiadas em nada, pois não recebemos visitas ou orien-

tações da PRONESE. O preconceito contra a mulher é grande, sofrendo todo tipo de agressões de 

ordem física e social. A Associação faz o possível para orientá-las, mas, as condições sociais são 

precárias. Na verdade estamos desprotegidas�. (ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DA 

LAGOA DO RANCHO) 

 

�Cremos que a partir do término da Construção do nosso CENTRO COMUNITÁRIO, onde funcio-

nará a Escola de Bordados, certamente o desenvolvimento será bem maior. Acho apenas que 5 

Máquinas de Bordado sejam insuficientes para a necessidade. Os jovens e minorias rurais não re-

cebem apoio e são excluídos� (ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RURAIS DO POVOADO LAGOA 

REDONDA). 

 

Por outro lado, os benefícios concedidos nem sempre são aproveitados e utilizados 

adequadamente. Como exemplo, pode ser citado que foi aprovado e implantado pela 

PRONESE um Subprojeto de Instalação de Dez Máquinas Bordadeiras, através da Associ-

ação de Desenvolvimento Comunitário do povoado Ilha do Ouro, para o trabalho e 

sustento das mulheres locais. Mas, por falta de estímulo, motivação ou até mesmo de opor-

tunidade para a comercialização dos produtos, aos poucos as mulheres foram se 
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desmobilizando, se afastando, até todas desaparecerem sem dar notícias. Hoje, as máquinas 

estão guardadas no Centro Comunitário sem qualquer utilidade, conforme o depoimento da 

Presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Ilha do Ouro: �As mulheres 

daqui já foram beneficiadas com o Centro Comunitário e o Projeto de Bordados implanta-

do, com 10 Máquinas, proporcionando a melhoria financeira das famílias. Mas por falta de 

estímulo, capacitação e assistência tudo foi se acabando e hoje nenhuma mulher trabalha 

com bordados e as máquinas estão paradas. Não há consciência de Associativismo e a in-

dolência é grande. Cada um por si e Deus por ninguém�.  

 

Acredita-se que esse fenômeno, do pouco desenvolvimento social, deve-se à desin-

formação, ausência de orientação técnica e de apoio político e principalmente à falta de 

interesse dos grupos locais, especialmente as mulheres em se organizarem para o exercício 

da cidadania, culturalmente dependentes, conforme abordado pela pesquisadora Falcão: 

 

[...] no meio rural a família é vista apenas pelo homem considerado o �chefe da família�. As ativi-

dades desenvolvidas pelas mulheres e pelos filhos são, em geral, desconsiderados. Persiste assim, a 

visão de que os interesses do �chefe de família� expressam com fidelidade os interesses dos demais 

membros da família e que apenas ele decide pela vida de todos. Em se tratando do semi-árido nor-

destino, os homens são responsáveis pelo trabalho dito �produtivo� e as mulheres pelo trabalho 

dito reprodutivo, cuidar da casa e dos filhos, pequenos animais e horta. Neste sentido, a lavoura é 

responsabilidade do homem e a casa da mulher. Os produtos produzidos na lavoura como feijão, 

milho e mandioca, tornam-se mercadoria como valor de troca no mercado local, logo é reconheci-

damente público, enquanto as atividades das mulheres, como fica restrito ao âmbito doméstico não 

é conhecido como trabalho, produzindo uma distribuição desigual de poder e prestígio. Na sua es-

sência, a relação de gênero é uma relação de poder reforçando o comportamento de opressão, 

submissão, exploração e exclusão (FALCÃO, 2003, p.1-4). 

 
Outras regiões do semi-árido nordestino, como é o caso de Caraíbas e Petrolina 

(PE), possuem iniciativas exitosas das mulheres apoiadas por ações de Associação de Mu-

lheres Autônomas, Instituições da Sociedade Civil, Universidades e Pesquisadores 

Independentes que, através de Seminários e Congressos, debatem a questão da mulher na 

zona rural de forma a incentivar sua organização e participação ativa na sociedade, criando 

espaços a fim de quebrar com a sua invisibilidade, articulando estratégias de desenvolvi-

mento rural com visível caráter de classe e gênero, em face da existência e reprodução de 

fortes obstáculos culturais, sociais e econômicos, que inibem  o pleno exercício da cidada-
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nia das mulheres nas comunidades rurais, conforme abordado pelos pesquisadores Vidal e 

Branco:  

 

[...] as mulheres do semi-árido, envolvidas cotidianamente com a sobrevivência das suas famílias, 

estabelecem relações de solidariedade mútua e convertem a comunidade no espaço ampliado do 

trabalho doméstico, coletivizando as carências e necessidades. É o direito de sobreviver e de sub-

sistir que está sendo reivindicado pelas mulheres, em nome das suas famílias nas comunidades 

rurais, devido às pressões do desenvolvimento, que lhes impossibilita alimentar-se, vestir-se e 

prover a moradia de suas famílias. Em busca deste direito, as mulheres de Caraíbas em Arcover-

de, Pernambuco, organizaram a Associação de Desenvolvimento de Caraíbas, responsável pelas 

negociações referentes ao programa Cédula da Terra, que financia lotes de terra para o pequeno 

produtor rural. �Tudo que conseguimos foi com a luta das próprias mulheres, inicialmente sozi-

nhas. Somente com os primeiros resultados é que os homens começaram a se envolver com os 

movimentos de reivindicação e passaram a negociar com os agentes de crédito e representantes 

do Governo� (VIDAL apud CADENGUE, 2004, p. 1-2) 

 

 

[...] a participação das mulheres no mercado de trabalho do pólo fruticultor de Petrolina, as mu-

lheres migrantes, oriundas das áreas rurais sequeiras, são expostas às relações de trabalho, o que 

envolve o acesso à remuneração de um salário mínimo mensal ou uma remuneração por produ-

ção. Por sua vez, o simples fato de contar com um salário proporciona, às trabalhadoras da 

região, níveis de liberdade individual antes desconhecidos. Nos seus lugares de origem, o traba-

lho que realizavam, para o seu sustento e o dos membros da família, não era remunerado, estando 

circunscrito aos limites geográficos do espaço privado, ao rol das atividades domésticas desca-

racterizando-se como trabalho produtivo. Em seus lugares de origem, as mulheres possuem, em 

relação aos homens, um elevado grau de submissão, dependência e vulnerabilidade, sendo consi-

deradas �secundárias�, inferiores. Com a migração para Petrolina elas mudaram a sua auto-

imagem, já que, para uma série de atividades produtivas, constituem a mão-de-obra preferida dos 

empresários. A oportunidade de ganhar dinheiro, de ter a sua independência financeira garanti-

da, lhes proporciona uma liberdade anteriormente desconhecida. Diante desse contexto, as 

relações de gênero sofrem uma série de mudanças, já que a mulher vivencia um processo de �em-

poderamento�, tornando-se um ator visível não, apenas, no contexto familiar, mas na sociedade, 

de um modo geral (BRANCO, 2001, p.1-14) 

 

 
Assim, o processo de desenvolvimento social, com base nos indicadores deste es-

tudo, não se pode completar sem a inclusão social das mulheres, jovens e minorias rurais, 

bem como a execução de obras de infra-estrutura de apoio às comunidades pobres como 
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construção de escolas, postos de saúde, creches, banheiros residenciais, cisternas ou poços 

artesianos, saneamento básico, etc. 

 

Em suma, a exclusão de gênero e de categorias sociais pobres no acesso às opor-

tunidades de crédito, assistência técnica e capacitação profissional criam, assim, obstáculos 

e muitas vezes impossibilita a plena  participação dos trabalhadores rurais na vida pública e 

política das comunidades e no município de maneira geral. Neste sentido, cabe ao Progra-

ma de Redução da Pobreza Rural � PRPR uma ação mais efetiva na sua estratégia de 

redução da pobreza rural, não se restringindo apenas à execução operacional dos Subproje-

tos contratados, mas, sobretudo, no empenho do cumprimento da sua missão que incorpora 

a opção pelas comunidades pobres, contra a sua miséria em favor da cidadania, bem-estar e 

da qualidade de vida, conforme explicitado no acordo de empréstimo Bird & Pronese 

(2001). 

 

4.5 MUDANÇAS ECONÔMICAS DECORRENTES DO PROGRAMA 

 

As mudanças econômicas foram avaliadas em função dos indicadores deste estudo, 

considerando os resultados decorrentes dos financiamentos de Subprojetos Produtivos e de 

Infra-Estrutura concedidos pela PRONESE no período de 1996 a 2004. O desempenho 

econômico do programa, no município de Porto da Folha, não auferiu uma avaliação favo-

rável, conforme pode ser comprovado na análise dos indicadores: 

 

Subprojetos Econômicos Financiados  

 

As cinco categorias de Subprojetos Econômicos aprovados e financiados pela 

PRONESE (Eletrificação Rural, Abastecimento de água e Aquisição de Trator, Construção 

de Olarias Comunitárias; Construção de Pequena Fábrica) foram responsáveis por 86% 

(R$ 2.049.903,00) do volume total de recurso financiado de R$ 2.392.508,00, beneficiando 

apenas 37,8% (893 pessoas) do total de 2.362 e gerando 256 empregos (52%) do total de 

492, conforme apresentado na tabela 4.3 e constante do ANEXO VII. Ora, se os Subproje-

tos Econômicos auferiram uma maior parcela do volume de financiamento, isto é, R$ 

2.049.903, que corresponde a 86% do total financiado, era de se esperar uma melhor distri-

buição do recurso, isto é, um maior número de famílias beneficiadas e não apenas 893 
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(37,8%), representando um benefício de R$ 2.296,00 em 9 anos ou R$ 255,05 por famí-

lia/ano, menos de um salário mínimo. 

 

TABELA 4.3 �SUBPROJETOS ECONOMICOS � PERÍODO DE 1996-2004 

 

CATEGORIAS  

 

ASSOCIAÇÕES 

BENEFICIADAS 

 

FAMÍLIAS 

 

EMPREGOS 

 

R$ 

 

 

 

Rede de Eletrifi-

cação Rural 

Assoc. Prod. Rurais CRAIBEIRO 
Assoc. Produtores de DESERTO 
Assoc. Com. SACO DA SERRA 
Assoc. Prod. LAGOA DO MATO 
Assoc. P. Rur. ALTO DAS VACAS 
Assoc. Prod.Com. LINDA FLOR 
Assoc. Prod. SÃO FRANCISCO 
Assoc. Peq.P.R.SÃO DOMINGOS 
Assoc. Prod. Rurais Com.PARAISO 
 

 
 
 
 

264 

 
 
 
 

104 
 
 

 

 
 
 
 

907.517,00 

 

Abastecimento de 

Água 

 
As. Prod. Rurais Com. FLORESTA 
As. Prod. Rurais. LAGOA DO EXU 
As.Prod. Rurais  ESPERANÇA 
As. Prod. Criadores Uni. de JUNCO 
Assoc. Comunitária de GERICÓ 
 

 
 

100 
 

 

 
 

59 
 

 

331.685,00 

 

 

Aquisição de 

Trator 

 
As. Prod. Criadores Uni JUNCO 
As.Des. Comunitário L. FRANÇA 
As.Produtores Com. PEDRO LEÃO 
As.Produtores da Com. DESERTO 
Assoc. Indígena Povoado XOCÓ 
Assoc. Des. Com. L. VOLTA 
As.Prod. Com. de LINDA FLOR 
Assoc. Com. de L. DA ENTRADA 
As.Com. Quilombo MUCAMBO 
 

 
 
 

409 

 
 
 

18 

 
 
 

411.235,00 

Construção de 

Olarias Comuni-

tárias 

 
Assoc. Des. Rural de P. FOLHA 
As.Moradores Caraíba.P. FOLHA 
As.Prod. Criad.Uni. P. FOLHA 
 

 
59 

 
60 

 
249.478,00 

 

Construção de 

Fábrica 

 

As.Comunitária SACO DA SERRA 

 

61 

 

15 

 

149.988,00 

 

 

CATEGORIAS 

 

27 ASSOCIAÇÕES 

 

893 

 

256 

 

2.049.903 

 

Fonte: Bird & Pronese (2005) 
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Associações Beneficiadas 

 

Conforme exposto na tabela 4.3, das 81 Associações existentes e cadastradas na 

PRONESE somente 27 (33%) foram beneficiadas com Subprojetos Econômicos obtendo 

investimentos de R$ 2.049.903,00, ou R$ 75.922,00 por Associação nos 9 anos ou R$ 

8.436,00 por ano. Se for considerado que o limite de financiamentos por Associação é de 

R$ 70.000,00, verifica-se que o valor médio recebido está muito abaixo do permitido. 

 

Geração de Emprego 

 

No período de 1996 a 2004 a PRONESE financiou um volume total de recurso de 

R$ 2.392.508,00, gerando 492 empregos diretos e beneficiando 2.362 pessoas. Analisando 

os números totais financiados quanto aos benefícios dos empregos gerados, chega-se à 

conclusão que, para cada mil reais aplicados foi gerado 0,16 empregos, isto é, menos de 

um emprego por ano na região. Já as famílias obtiveram um benefício médio de R$ 

1.013,00, no período, ou R$ 112,55 por ano, menos de um salário mínimo. Por outro lado, 

se for considerado como parâmetro a população rural de 16.952 pessoas (66%) do municí-

pio de Porto da Folha, verifica-se que pouco mais de 13% dessas pessoas foram 

beneficiadas, ficando 87% da população rural excluída do processo. Especificamente quan-

to aos Subprojetos Econômicos financiados, conforme tabela 4.3, a situação melhora um 

pouco em face da maior concentração do recurso na distribuição. O recurso financiado foi 

de R$ 2.049.903,00, beneficiando 893 famílias e gerando 256 empregos. Nesse sentido, o 

benefício por família aumenta para R$ 2.295,52, no período, ou R$ 255,05 por ano, ainda 

menos de um salário mínimo. Os números dos empregos gerados pelos Subprojetos Eco-

nômicos, em razão do volume de investimentos, também indicam que para cada real 

aplicado foram gerados menos de um emprego por ano, isto é, 0,1248. 

 

Renda 

 

Conforme já relatado na análise do perfil socioeconômico dos entrevistados, com 

raras exceções, não existe salários e benefícios diretos, mas uma renda de sobrevivência 

obtida através da criação de gado, porcos, cabras, galinhas; da venda de produtos primários 

produzidos na agricultura familiar, tais como milho, feijão, mandioca (farinha), macaxeira; 
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da produção artesanal e comercialização de produtos como leite e seus derivados, tais co-

mo manteiga, queijo, requeijão, etc. Entretanto, a estimativa segundo o IBGE, da renda 

geral média da região, é de R$ 190,26 (cento e noventa reais e vinte e seis centavos). 

 

Os Subprojetos de Eletrificação Rural e Abastecimento de Água foram muito im-

portantes para as comunidades beneficiadas, mas, não obtiveram a repercussão econômica 

desejada, pois se esperava um grande avanço na pequena indústria da região, como a cons-

trução de novas casas de farinha, fábrica de queijos, manteiga, doces, biscoitos, pães e 

outros negócios ou projetos de irrigação da lavoura, aproveitando a água, mas infelizmente 

com algumas exceções, a energia elétrica e a água passaram a funcionar somente para con-

sumo doméstico e outras pequenas utilidades na lavoura.   

 

Considerando que um dos principais objetivos do Programa de Redução da Pobreza 

Rural � PRPR é �a melhoria na renda e do bem-estar dos pobres das zonas rurais, através 

do acesso a infra-estrutura e serviços econômicos e sociais�, em razão desses resultados, 

pode-se concluir que a contribuição do PRPR para o desenvolvimento econômico do mu-

nicípio não foi compatível com os objetivos do programa, o que se evidencia ainda mais 

com os depoimentos abaixo: 

 
 
�O desenvolvimento ainda não chegou por aqui� 

(ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DA LAGOA DO ANCHO). 

 

�Melhorou as condições de vida do povo local com a instalação da Rede Elétrica Rural, sobretudo 

nas condições domésticas, mas pouco impulsionou as atividades econômicas, talvez por falta de o-

rientação e incentivo das autoridades� (ASSOCIAÇÃO ALTO DAS VACAS DA COMUNIDADE 

LINDA FLOR). 

 

�A nossa maior prioridade é a água. Já demos entrada no Subprojeto,  mas até agora nada�.Outra  

prioridade nossa  é a Energia Elétrica Rural, mas vejo muitas dificuldades pois a política interfere 

muito no processo de aprovação dos projetos.�Quem tem amizade com os ´ homens´ obtém rapida-

mente o financiamento� (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COM. CAATINGA) 
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 �A condição de vida do povo de FAVELA, é a mesma há tempos, pois o Subprojeto de Eletrificação 

Rural e da aquisição de um Trator, há muito tempo que foi pedido, mas até agora não se tem notí-

cia. De tempos em tempos vem alguém para atualizar os dados, mas fica só nisso ano após ano. A 

nossa Associação foi fundada em 1985, é uma das mais antigas do município e por incrível que pa-

reça nunca obtivemos qualquer benefício até agora� (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 

DA.COMUNIDADE FAVELA) 

 

 

4.6 MUDANÇAS AMBIENTAIS DECORRENTES DO PROGRAMA 
 

A questão do meio ambiente foi amplamente abordada, no que diz respeito aos mo-

nitoramentos do programa e aos investimentos na educação ambiental. Todos os 

entrevistados responderam que nunca tomaram conhecimento desses monitoramentos am-

bientais, decorrentes de Subprojetos contratados ou de qualquer investimento na educação 

ambiental. Disseram ainda, em razão da operacionalização dos Subprojetos de Eletrifica-

ção Rural e Abastecimento de Água, que o processo técnico está correto, mas o manejo das 

terras é feito de forma desordenada e sem preocupação com a preservação.  

 

Por outro lado, a situação se agrava mais ainda em face dos desmatamentos e das 

queimadas constantes para o preparo de roças, sem planejamento ou cuidados com o ecos-

sistema, sob alegação de que precisam sobreviver e por isso se sentem no direito de fazer 

do modo que fazem. Tudo é natural para os nativos, pois o comportamento coletivo é dire-

cionado para a sobrevivência sem orientação quanto à preservação dos recursos, dos quais 

poderão depender para a garantia do sustento futuro. Sobre isso, Carlos Jará e Sergio Buar-

que comentam: 

 

 

 [...] proteção do meio ambiente social e natural obriga um esforço de análise abrangente, na qual 

se interligam elementos ecológicos, econômicos e sociais. Nesse sentido, faz-se necessário trabalhar 

seguindo a abordagem interdisciplinar de tal sorte que possibilite a aproximação da realidade am-

biental local. Trata-se de um esforço ético, baseado num compromisso coletivo dos atores locais 

para com a preservação do meio ambiente e da vida humana, visando construir um diálogo menos 

quantitativo e mais qualitativo da economia com a natureza. É o reconhecimento que todo ser hu-

mano tem direitos e dentre eles, o direito de preservar o meio ambiente mantendo-o sadio para 

favorecer o desenvolvimento humano atual e futuro [...] (Jara, 1998, p.193). 
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[...] a relação entre a degradação e a capacidade de recuperação e regeneração da natureza de-

pende, antes de tudo, do estilo de desenvolvimento, com as mediações da estrutura produtiva, do 

padrão de consumo e da base tecnológica. Como cada ecossistema tem sua própria dinâmica, a 

sustentabilidade do desenvolvimento tem seu limite definido pela natureza, diante da qual organiza 

sua forma de produção e consumo. [...] (Buarque, 1999, p.33). 

 

Dados secundários extraídos do Manual de Operações da Bird & Pronese (2001) es-

tabelecem que os Subprojetos financiáveis para serem considerados elegíveis pelo PRPR 

terão que obedecer aos critérios e orientações, a seguir apresentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Constituição de 1988 traz importantes mudanças para os municípios, não apenas 

quanto aos direitos e garantias do cidadão, mas principalmente quanto à proteção do meio 

ambiente, combate à poluição, preservação das florestas, conservação da natureza e defesa 

do solo e recursos naturais. Nesse sentido, o município tem a capacidade, pela sua autono-

mia declarada nos Artigos 18, 29 e 30 da Constituição da República, de suplementar a 

legislação ambiental aos assuntos de interesse local que não estejam previstos na legislação 

federal ou estadual. O município também possui a competência para intervir nos processos 

produtivos que possam comprometer os recursos e o futuro das comunidades, evitando 

executar políticas que promovam situações de escassez ecológica e degradação ambiental. 

Os recursos naturais dos municípios devem ser utilizados de forma eficiente e otimizados, 

visando assegurar o interesse futuro das comunidades locais. 

  

[...] Avaliação ambiental - ainda que os subprojetos que serão financiados pelo Programa sejam 

de pequeno tamanho, será de responsabilidade da PRONESE e dos Conselhos Municipais asse-

gurar que o exame dos impactos ou efeitos adversos dos subprojetos produtivos e de infra-

estrutura sobre o meio ambiente seja parte integrante e obrigatória do processo de análise das 

propostas submetidas pelas Associações. Neste sentido, a aprovação destes subprojetos, tanto 

pela PRONESE como pelos Conselhos Municipais somente poderá se dar quando o subprojeto 

contiver as medidas ou ações que serão implementadas para eliminar ou evitar os impactos ad-

versos, se for o caso. Como instrumento para as análises que serão feitas pela PRONESE e 

pelos Conselhos Municipais, cada proposta de subprojeto deverá conter uma avaliação simplifi-

cada dos impactos sobre o meio ambiente, com a utilização de um formulário padrão sob a 

forma de "Lista de Checagem Meio Ambiente. [...] 
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  Finalmente, cabe a PRONESE adotar medidas administrativas e operacionais ori-

entadoras das ações junto às comunidades locais para que os pressupostos de preservação 

ambiental, contido no Manual de Operações Bird & Pronese (2001), sejam cumpridos na 

íntegra durante as etapas de contratação e operacionalização dos Subprojetos financiados 

às comunidades rurais pobres do município de Porto da Folha. 

 

 

4.7 ARTICULAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E DO CONSELHO COM O PODER 

PÚBLICO LOCAL 

 

A maioria absoluta dos entrevistados informou que, infelizmente, o poder público 

municipal não ajuda em nada as Associações, especificamente quanto ao apoio básico de 

funcionamento como móveis e utensílios, máquinas e equipamentos de informática. Nem 

reformas ou construções de Sedes, que são executadas com recursos próprios dos associa-

dos. Um dos entrevistados enfatizou que o �vício político da região, faz com que os 

políticos só apareçam em época de eleição, prometendo e oferecendo ´mundos e fundos´, 

mas depois que tudo acaba retorna-se à estaca zero�, conforme exposto nos depoimentos:  

 

�O nosso povoado é muito pobre e a nossa Associação nem Sede tem. Provisoriamente está funcio-

nando na casa do Presidente. O político atrapalha muito o nosso trabalho, pois se não somos 

simpáticos ao Prefeito ele esquece o povoado, não faz nada e ainda bloqueia o acesso� ASSOCIA-

ÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO SAL. 

 

 

�O Governo Municipal não ajuda em nada a nossa Associação que foi construída com recursos pró-

prios dos associados. Não colabora com máquinas ou equipamentos administrativos nem material de 

escritório ou qualquer outra ajuda. Nós aqui vivemos isolados do mundo deles, que só aparecem em 

época de eleições. Nunca vimos qualquer agente municipal orientando as associações para organiza-

ção ou mobilização da comunidade para discussão e decisão de prioridades para obtenção de 

recursos para o desenvolvimento local. A única influência que conhecemos do poder público munici-

pal é quando eles têm interesse político na liberação de algum projeto, eles vão até a PRONESE e 

conseguem, beneficiando uma minoria� (ASSOCIAÇÃO DO ALTO DAS VACAS). 
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O Banco Mundial, no acordo de empréstimo com o Estado de Sergipe, recomenda a 

participação do poder público local no processo de divulgação, implantação, desenvolvi-

mento e administração do Programa de Redução da Pobreza Rural - PRPR junto às 

Associações locais, conforme dados secundários obtidos do Manual de Operações Bird & 

Pronese (2001): 

 

 

 

 

   

          

 

 

O município é a instituição que expressa os interesses de curto e longo prazo da po-

pulação local. O município é o responsável por orientar o processo de transição para um 

modelo de desenvolvimento sustentável local. E isso exige o desenvolvimento de uma no-

va forma institucional de atuar, que seja democrática, moderna, representativa, transparente 

e competente, possibilitando a participação do povo na determinação de suas prioridades e 

na decisão sobre o seu destino, implantando mecanismos diferenciados de gestão que arti-

culem o governo local com amplas parcerias do município com a sociedade.  

 

        A responsabilidade do processo técnico-político inerente ao município, dirigido à 

escolha de alternativas, identificação de problemas e formulação de objetivos, bem como 

as formas mais apropriadas de alcançá-los, passa a representar ferramenta básica da gestão 

pública do governo local. O planejamento local precede as outras tarefas do processo de 

administração pública no sentido de possibilitar a orientação dos caminhos a seguir para 

construir uma sociedade sustentável. Assim, só um acordo coletivo ou um pacto entre o 

poder público municipal com os atores sociais locais, no que diz respeito aos assuntos prio-

ritários a serem enfrentados e as estratégias a serem definidas para atingir esses objetivos, 

possibilita a construção de um município sustentável. 

 

 

 

[...] os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, à luz do contrato firmado entre o Estado e o 

Banco Mundial, não têm obrigações compulsórias para a implementação do Programa. Entretanto, 

dado ao seu caráter descentralizado, caberá ao Estado, diretamente ou através da PRONESE, esta-

belecer com os referidos Poderes, as parcerias que sejam consideradas essenciais ou condizentes ao 

bom desempenho do Programa. A diretriz básica a este respeito, é que a participação dos Poderes 

Públicos Municipais seja para estimular e reforçar a participação dos beneficiários na execução do 

Programa e não substituí-la. Assim, há uma grande amplitude de participação dos Poderes Públi-

cos.  
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Infelizmente, por razões da cultura política dominante, as autoridades locais preo-

cupadas com a ameaça da perda de poder, não aceitam facilmente compartilhar com a 

sociedade os projetos coletivos que se propõem a beneficiar os pobres, conforme explicita 

Jará (1998): �o maior obstáculo para democratizar a gestão municipal é o próprio prefeito, 

que educado na pedagogia do autoritarismo, sente que a divisão do poder traduz perda de 

status, não conseguindo compreender que a legitimidade política se concretiza mediante 

processo de distribuição de poder�.  

 

 

4.8 ARTICULAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E DO CONSELHO COM A 

PRONESE 

 

A PRONESE disponibiliza apenas um Técnico, que não é suficiente para a cobertu-

ra das 81 Associações, não aparecendo para orientá-los adequadamente, deixando-os sem 

comunicação por muito tempo. O retorno das informações acerca do andamento dos Sub-

projetos que deram entrada para aprovação, não é dado. Quem quiser saber algo sobre o 

assunto precisa ir ao Conselho ou a PRONESE, tornando esse procedimento dispendioso.  

 

          Com o objetivo de proporcionar melhor informação às Associações acerca do Pro-

grama de Redução da Pobreza Rural do município de Porto da Folha, a PRONESE 

elaborou uma Campanha de Divulgação do Programa de Redução da Pobreza Rural - 

PRPR (ANEXO IX), em 2001, para aplicação nos municípios cobertos pelo PRPR, em sua 

nova versão, assim apresentada em parte: 

 

[...] com o objetivo de dar maior visibilidade pública aos programas, dentro do qual o PRPR está 

inserido, foi elaborada a Campanha de Divulgação do PRPR pela PRONESE. A implementação de 

forma contínua da Campanha de Divulgação do PRPR, permite a ampliação das oportunidades de 

acesso das comunidades mais pobres, especialmente as mulheres e as minorias rurais, aos proces-

sos e benefícios do Projeto. Permite ainda o desenvolvimento de ações de orientação/suporte na 

informatização dos Conselhos e Associações, visando a operacionalização da �transparência ele-

trônica�, como base para atividades de comércio de bens e produtos oriundos das associações 

comunitárias, nos distintos mercados, inclusive internacional. [...]  
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[...] nessa Campanha foi inserida uma sugestão inovadora para a criação de uma Central de Aten-

dimento ao Beneficiário do PRPR, quando a PRONESE instalará o sistema gratuito de telefonia 

0800, permitindo assim que qualquer pessoa da população rural possa consultar a PRONESE sobre 

qualquer informação acerca de como adquirir investimentos para suas comunidades ou sobre o an-

damento dos subprojetos. Conforme recomendação do Banco Mundial, a Campanha de Divulgação 

incorporou encontros com mulheres, grupos de jovens  e minorias, a fim de assegurar que tenham 

acesso aos serviços e benefícios do Projeto, em particular os subprojetos produtivos[...] 

 

Com o objetivo de proporcionar uma maior assistência às Associações e ao Conse-

lho Municipal, a PRONESE, em 2001, também elaborou um �Programa de 

Assessoramento aos Conselhos Municipais� (ANEXO X), para aplicação nos municípios 

cobertos pelo PRPR, em sua nova versão, assim apresentado em parte: 

 
[...] a implantação dos Conselhos como espaço de participação popular se constitui em uma mu-

dança de paradigma, visto que a formação política histórica brasileira está assentada em uma 

cultura de servidão/dominação, paternalismo, clientelismo político e a emancipação popular não é 

um processo fácil e não se concretizaria apenas na instalação formal dos Conselhos. Ciente deste 

fato, e visando aperfeiçoar a estratégia de atuação do Programa de Redução da Pobreza Rural - 

PRPR, a PRONESE há de investir em uma ação permanente de Assessoramento junto aos Conse-

lhos, entendido o Assessoramento como uma ação de ajuda mútua entre Técnicos e Conselheiros, 

momento em que as orientações serão conduzidas pelo �fazer com� e não �fazer por� [...]  

 
 
 Infelizmente, o �Programa de Assessoramento às Associações e Conselhos Muni-

cipais� e a �Campanha de Divulgação do PRPR�, que deveriam ter sido implementados no 

início da vigência do Programa de Redução da Pobreza Rural, não foram implementados 

pela PRONESE, causando sérios problemas para as comunidades pobres do município, 

pois esse público-alvo possui baixa escolaridade, são pessoas desinformadas e não têm 

apoio do poder público local, ficando na dependência do Estado, através da PRONESE. 

 

Outras questões de grande relevância foram identificadas junto aos entrevistados 

como a extinção dos Agentes de Mudança e a modalidade do Subprojeto Comunitário Fu-

mac � p, no município de Porto da Folha.  Essa modalidade era de natureza mais 

descentralizada de gestão dos recursos, mas inexplicavelmente foi extinta com a mudança 

de governo. O Fumac-p por ser uma modalidade de gestão descentralizada imprimia uma 

maior velocidade na aquisição dos financiamentos, facilitando a vida do agricultor pobre.  
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  Os Agentes de Mudança eram os elementos facilitadores do processo de aquisição e 

implantação dos Subprojetos financiados, contratados e capacitados pela PRONESE para 

dar apoio técnico in-loco aos beneficiários do programa, por meio de encontros individuais 

e coletivos com as Associações nos diversos povoados. Essa iniciativa foi elogiada pelo 

Banco Mundial em razão dos benefícios decorrentes, pois os Agentes se constituíam em 

instâncias locais próximas aos beneficiários que elucidavam diversas questões, através de 

orientações diretas e precisas conforme consta do Manual de Operações (2001):  

 

 

[...] apoio da PRONESE para contratação de assistência técnica (Agentes de Mudança), os quais 

deverão atuar nas atividades de: gerência e funcionamento dos Conselhos Municipais, identificação 

e priorização de demandas, graduação de comunidades mais pobres, elaboração de PDM�s, análise 

e supervisão conjunta dos subprojetos. Esses Agentes de Mudança  deverão, também desenvolver  

atividades de capacitação, elaboração de diagnósticos sobre a realidade local, gerenciamento, ela-

boração, acompanhamento e supervisão de subprojetos junto às comunidades e Associações . O 

processo seletivo destes Agentes de Mudança deve levar em conta não só o nível de capacitação 

mas também o desejável nível de independência dos mesmos em relação aos Poderes Públicos Mu-

nicipais e Estadual. Complementarmente os serviços de assistência técnica aos Conselhos 

Municipais e Associações poderão ser prestados por Organizações Não Governamentais � ONG�s 

e/ou provedores de serviços.Para operacionalizar a execução do PRPR nos municípios, os Conse-

lhos Municipais poderão   criar Câmaras Técnicas, com objetivo agilizar as decisões do mesmo e 

evitar a criação de novos Conselho com visão segmentada do desenvolvimento do municípios. Estes 

Conselhos serão responsável pela implantação do Fumac e do Fumac-p. Ao lado das Associações 

de beneficiários os Conselhos Municipais desempenham papel relevante, sendo o bom desempenho 

de ambos fator determinante para o sucesso do Programa [...]  

 

 

 

A formalização do Fumac�p consta do Manual de Operações da Bird & Pronese 

(2001, p. 8-24), nos  termos apresentados a seguir:  

 

 

[...] Fundo Municipal de Apoio Comunitário - Piloto (Fumac-p). Compreende a forma mais descen-

tralizada de financiamento de subprojetos comunitários, contando com uma disponibilidade de US$ 

4,05 milhões ou 15% do custo total do componente. O Conselho Municipal que opera com o Fumac-p 

além de exercer todas as atividades inerentes ao Conselho Municipal focalizado no Fumac, tem ainda 

a prerrogativa de assinar contratos, administrar o �Fundo� para financiamento dos subprojetos a-

provados e liberar recursos para as Associações a partir de orçamento previamente definido e objeto 

de Planos de Desenvolvimento Municipal � PDM�s[...] 
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 [...] O Fumac �p, foi implantado no Estado de Sergipe em 1996, quando da implantação do primeiro 

Programa de Redução da Pobreza Rural, tendo como área de abrangência cinco municípios � India-

roba, Nossa Senhora de Lourdes, Neópolis, Salgado e Tomar de Geru. Destes, em 1999, três foram 

rebaixados à condição de Fumac (mais centralizado) e somente Neópolis e Tomar de Geru permane-

ceram no Subprograma Fumac-p. Em 2000, outros nove municípios vieram a se incorporar ao 

Fumac-p, Areia Branca, Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabaianinha, Itabi, Japaratuba, Porto da Fo-

lha, Riachuelo e Rosário do Catete.Os 11 Conselhos do Fumac-p foram implantados com estágios  de 

organização e desenvolvimento diferenciados. (Fumac-p - presente e futuro, Pronese, 2001, p.1-16). 

 

Os depoimentos dos entrevistados apresentados abaixo ilustram bem a situação:  

 

�A melhor experiência que teve por aqui foi a gestão participativa no FUMAC-P e dos Agentes de 

Mudanças, que nos ajudavam muito nas orientações. Nessa época a as comunidades tinham voz ativa 

e realmente defendiam as suas prioridades, mas por influência do poder político acabaram com essa 

iniciativa.� ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RURAIS DO POVOADO LAGOA REDONDA. 

 

�A associação representada pelos seus Presidentes e Vice, nunca foram estimulados a comparecerem 

na PRONESE para discussão de assuntos de qualquer natureza. Nós vamos aos encontros do Conse-

lho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, mas ouvimos muitas conversas e poucas ações prática 

para nos ajudar� ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE FAVELA. 

 
 

Em suma, as condições mínimas que poderiam ser estabelecidas pela PRONESE 

para o apoio tanto em informações quanto na assistência técnica às Associações Comunitá-

rias e ao Conselho, permitindo a fluidez natural dos processos de aquisição dos 

financiamentos, não são oferecidas pela PRONESE, impedindo as Associações de aprende-

rem a lidar com as suas dificuldades, principalmente aquelas sobre a disponibilidade de 

categorias para elaboração dos Subprojetos priorizados pela comunidade para encaminha-

mento a PRONESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

5.0 CONCLUSÕES 

 

Ao longo desses últimos 24 meses de estudos e pesquisas, no município de Porto da 

Folha, vivenciando um pouco daquela realidade e experimentando o dia-a-dia do pequeno 

agricultor rural, foi percebido o quanto se pode contribuir, no campo da pesquisa, para a 

construção de uma sociedade rural mais justa e equânime.  

 

Este capítulo será apresentado em duas partes. Na primeira, serão apresentados os 

principais resultados do estudo na qual as questões de pesquisa serão respondidas. Na se-

gunda, serão apresentadas as considerações finais e algumas sugestões serão feitas com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento de futuras pesquisas. 

 

5.1 RESPONDENDO ÀS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

5.1.1 PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS 

 

Os dirigentes das Associações, em sua maioria, são homens, casados, com idade  

acima de 40 anos e com instrução primeiro grau incompleto. Atuam no campo, operando 

na cultura de subsistência, ou seja, no plantio de hortaliças, feijão, milho, mandioca, maca-

xeira etc. Na pecuária, trabalham na ordenha de vacas e cabras na produção de leite e seus 

derivados tais como queijos, manteigas e requeijões, usando métodos artesanais. Também 

criam galinhas, porcos, carneiros e ovelhas. Pela natureza das atividades não possuem ren-

da fixa e sobrevivem do que é produzido na família ou da comercialização do excedente. A 

residência onde moram é própria, tendo a grande maioria três cômodos, pois em cada resi-

dência, em média, vivem de cinco a oito pessoas. Algumas residências possuem energia 

elétrica e outras não, causando para estas muitas dificuldades, desde a conservação dos 

alimentos e ausência de eletrodomésticos até o sofrimento noturno com os mosquitos. 

 

5.1.2 GRAU DE CONHECIMENTO DO PRPR 

  

 Durante o desenvolvimento deste estudo, através da entrevistas com os Presidentes 

de 31 Associações e dos contatos informais mantidos com a população nos povoados do 

município de Porto da Folha, ficou evidenciada não somente a desinformação do público 
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alvo acerca do Programa de Redução da Pobreza Rural � PRPR, quanto aos procedimentos 

para aquisição de financiamentos junto a PRONESE, mas também a morosidade no pro-

cesso de tramitação e aprovação dos Subprojetos solicitados, chegando a demorar em 

alguns casos, até 10 anos. Todos esses problemas poderiam estar resolvidos se a 

PRONESE tivesse implantado a �Campanha de Divulgação do Programa de Redução da 

Pobreza Rural�, elaborada  em 2001 com o objetivo de informar e esclarecer ao público 

alvo das comunidades rurais pobres, acerca dos procedimentos operacionais, para aquisi-

ção dos financiamentos oriundos do acordo de empréstimo do Estado com o Banco 

Mundial, contidos no Manual de Operações. 

  

5.1.3 MUDANÇAS SOCIAIS DECORRENTES DO PROGRAMA 

 

Conforme pode ser comprovado, através da análise dos indicadores deste estudo, o 

desempenho social do programa, no município de Porto da Folha, não auferiu uma avalia-

ção favorável. Embora o indicador IDH, que mede o nível de desenvolvimento do 

município, não seja influenciado diretamente pelo Programa de Redução da Pobreza Rural 

�PRPR, de forma indireta pode ser considerado, uma vez que, mesmo subjetivamente, se 

faz presente na medição da �expectativa de vida� e no �nível de renda�, em face dos 

investimentos em Subprojetos Econômicos e Subprojetos Sociais no montante de R$ 

2.392.508,00, no período de 1996 a 2004. Nesse sentido, pode-se inferir que o município 

de Porto da Folha, segundo o IBGE (2000), foi o município da região que menos cresceu o 

desenvolvimento humano, embora tenha sido em 1991 o município de maior desenvolvi-

mento humano da região. 

 

   Pela análise dos dados financeiros aplicados pelo programa no desenvolvimento 

social do município, ficou evidenciado que apenas 1.469 famílias foram beneficiadas, o 

que representa 30,6% dos 4 mil e oitocentos sócios das 81 Associações ou 8,6% da popu-

lação rural de 16.952 pessoas. Se for considerado o benefício financeiro por família de R$ 

25,91 por ano, pode-se perceber que representa um benefício menor que 10% do salário 

mínimo por ano. Nesse sentido, pode-se concluir que se o Programa de Redução da Pobre-

za Rural pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população rural 

pobre, faz-se necessário um esforço muito maior da PRONESE na administração dos re-
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cursos, principalmente na distribuição eqüitativa dos recursos e maior atenção para as a-

provações dos Subprojetos Sociais. 

 

 No que se refere às categorias sociais pobres e excluídas das oportunidades ao cré-

dito, tais como mulheres, jovens e minorias rurais, a que se refere o Banco Mundial, no seu 

acordo de empréstimo com o Estado, não são levadas em consideração nas concessões de 

financiamentos, pois nenhum trabalho de inclusão social desses grupos rurais desfavoreci-

dos foi incorporado às práticas de apoio ou assistência da PRONESE às comunidades 

pobres, embora grandes esforços dessa minoria tenham sido percebidos através das ações 

isoladas das Associações de Mulheres em alguns povoados, que prestam mesmo precaria-

mente uma boa assistência comunitária, com elevado espírito solidário. 

 

A opção pelas comunidades pobres, os excluídos, contra a sua miséria e em favor 

da cidadania e da qualidade de vida, constitui o eixo central do Programa de Redução da 

Pobreza Rural � PRPR. Portanto, o Banco Mundial e a PRONESE, são instituições que 

precisam entender a pobreza rural partindo da realidade dos pobres, e agir considerando o 

ponto de vista da comunidade local. O pobre, conforme explana Jará (1998), não é sim-

plesmente um ser humano carente de bens materiais ou aquele que ainda não atingiu um 

nível de renda, bem-estar e/ou acumulação de ativos econômicos que lhe permita fugir do 

assistencialismo, �o pobre é aquele que vive excluído do processo social, sem perspectiva, 

angustiado e sem esperança�.  

 

5.1.4 MUDANÇAS ECONÔMICAS DECORRENTES DO PROGRAMA 

 

Conforme pode ser comprovado, através da análise dos indicadores deste estudo, o 

desempenho econômico do programa, no município de Porto da Folha, não auferiu uma 

avaliação favorável. Embora os Subprojetos Econômicos tenham sido privilegiados com 

86% do total de recursos investidos no município, oriundos do Programa de Redução da 

Pobreza Rural � PRPR, somente foram beneficiadas 893 famílias, que corresponde a 

37,8% do total de famílias beneficiadas. Se considerar os 4,8 mil  sócios das 81 Associa-

ções, o percentual de beneficiados cai para 18,6% ou a população rural de 16.952 pessoas, 

o percentual cai mais ainda para 5,26%, isto num período de tempo de 9 anos. 
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No que se refere à geração de emprego, os Subprojetos Econômicos, com os in-

vestimentos de R$ 2.049.903,00, patrocinaram 256 empregos. Isto quer dizer que, em 9 

anos, para cada emprego gerado, foram gastos R$ 8.007,43. Se comparado esse resultado 

com o resultado dos Subprojetos Sociais, pode ser verificado que foram gerados 236 em-

pregos com o investimento de R$ 342.605,00, o que corresponde para cada emprego 

gerado um investimento de apenas R$ 1.451,71, no mesmo período. Nesse sentido, era de 

se esperar pela sua natureza que os Subprojetos Econômicos gerassem mais empregos, o 

que efetivamente não ocorreu. O mesmo raciocínio se aplica quanto às famílias beneficia-

das, pois os Subprojetos Econômicos beneficiaram 893 famílias, enquanto os Subprojetos 

Sociais  beneficiaram 1.469 famílias, isto é, 65% a mais.  

 

Por outro lado, mesmo considerando a natureza subjetiva do benefício, se compa-

rar os números específicos desses Subprojetos com os números gerais (ANEXO VII), 

pode-se concluir que o resultado do  investimento não foi favorável, pois dos R$ 

2.392.508,00 investidos, foram gerados apenas 492 empregos, o que representa um gasto 

de  R$ 56.964,47 para cada emprego gerado. 

 

5.1.5 MUDANÇAS AMBIENTAIS DECORRENTES DO PROGRAMA 

 

Embora conste do Manual de Operações Bird & Pronese(2001), acerca da exigên-

cia dos monitoramentos ambientais, não se tem notícias, no município de Porto da Folha 

sobre qualquer monitoramento ambiental realizado nos Subprojetos contratados, especial-

mente aqueles que interferem diretamente no ecossistema local, como Instalação de Rede 

de Eletrificação Rural e Instalação do Sistema de Abastecimento de Água; Construção de 

Pontes e Passagens Molhadas.  

 

Por outro lado, a situação se agrava mais ainda em face dos  desmatamentos e as 

queimadas constantes para o preparo de roças, sem planejamento ou cuidados com o ecos-

sistema, sob alegação de que precisam sobreviver e por isso se sentem no direito de fazer 

do modo que fazem. Tudo é natural para os nativos, pois o comportamento coletivo é dire-

cionado para a sobrevivência, sem orientação quanto à preservação dos recursos, dos quais 

poderão depender para a garantia do sustento futuro. 
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A Constituição Federal promulgada em outubro de 1988, traz importantes mudanças 

para os municípios, não apenas quanto aos direitos e garantias do cidadão, mas principal-

mente quanto à proteção do meio ambiente, conservação da natureza e defesa do solo e 

recursos naturais. Nesse sentido, o município tem a capacidade, pela sua autonomia decla-

rada nos Artigos 18, 29 e 30, de suplementar a legislação ambiental aos assuntos de 

interesse local que não estejam previstos na legislação federal ou estadual. O município 

também possui a competência para intervir nos processos produtivos que possam compro-

meter os recursos e o futuro das comunidades, evitando executar políticas que promovam 

situações de escassez ecológica e degradação ambiental. Os recursos naturais dos municí-

pios, devem ser utilizados de forma eficiente e otimizados, visando assegurar o interesse 

futuro das comunidades locais. 

 

5.1.6 ARTICULAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E DO CONSELHO COM O PODER 

PÚBLICO LOCAL  

 

O Banco Mundial, no acordo de empréstimo com o Estado de Sergipe, recomenda o 

apoio do poder público local no processo de divulgação, implantação, desenvolvimento e 

administração do Programa de Redução da Pobreza Rural -PRPR, junto às Associações 

locais. Mas, infelizmente, foi constatado que a Prefeitura ainda não assumiu a sua parte de 

responsabilidade no esquema de parceria com o Estado, na implementação do Programa de 

Redução da Pobreza Rural �PRPR, cabendo as Associações e ao Conselho administrarem 

as dificuldades da maneira como elas se apresentam, isto é, tratando-as diretamente com a 

PRONESE. Entretanto, pelos depoimentos colhidos, constata-se que a força política na 

região se faz muito presente nas tomadas de decisões quanto a aprovação dos Subprojetos 

encaminhados ao Conselho e daí a PRONESE. 

  

A responsabilidade do processo técnico-político inerente ao município, dirigido à 

escolha de alternativas, identificação de problemas e formulação de objetivos, bem como 

as formas mais apropriadas de alcançá-los, passa a representar ferramenta básica da gestão 

pública do governo local. Assim, só um acordo coletivo ou um pacto entre o poder público 

municipal com os atores sociais locais, no que diz respeito aos assuntos prioritários a se-

rem enfrentados e as estratégias a serem definidas para atingir esses objetivos, possibilita a 

construção de um município sustentável. 
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Infelizmente, por razões da cultura política dominante, as autoridades locais, preo-

cupadas com a ameaça da perda de poder, não aceitam facilmente compartilhar com a 

sociedade, os projetos coletivos que se propõem a beneficiar os pobres, conforme explicita 

Jará (1998): �o maior obstáculo para democratizar a gestão municipal é o próprio prefeito, 

que educado na pedagogia do autoritarismo, sente que a divisão do poder traduz perda de 

status, não conseguindo compreender que a legitimidade política se concretiza mediante 

processo de distribuição de poder�.  

 

5.1.7 ARTICULAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E DO CONSELHO COM A PRONESE 

 

 Conforme já explicitado, uma das grandes questões do relacionamento institucional 

com a PRONESE refere-se à desinformação acerca do programa de Redução da Pobreza 

Rural � PRPR e suas possibilidades de financiamentos. O que se constatou junto ao públi-

co alvo deste estudo, foi o desconhecimento do conteúdo do Manual de Operações do 

Programa e respectivos procedimentos operacionais para a aquisição dos financiamentos, 

principalmente aqueles de menor porte, que podem beneficiar um maior número de famí-

lias. Em tese, as Associações só conhecem os grandes Subprojetos: Eletrificação Rural, 

Abastecimento de Água, Aquisição de Trator, Construção de Centros Comunitários ou 

Integrados, Casas de Farinha etc. Mas, existem 54 categorias de Subprojetos financiáveis 

(ANEXO VIII), que as Associações desconhecem. 

  

Outras questões cruciais que influenciaram sobremaneira as relações institucionais 

com a PRONESE, foram:  

 

Extinção dos Agentes de Mudança 

 

Com a extinção dos Agentes de Mudança que atuavam no apoio e na assistência 

técnica as Associações, tudo ficou mais difícil, pois ficaram com a assistência de apenas 

um Técnico da PRONESE, para atender as 81 Associações, em visitas semanais, sendo 

insuficiente para a realização de um trabalho de qualidade. Neste sentido, cabe uma ressal-

va, o Banco Mundial não só elogiou a iniciativa da PRONESE, em implantar em todo 

Estado o Agente de Mudança, com a função precípua de apoiar diretamente as Associações 

nos assuntos da aquisição e gestão dos Subprojetos contratados, como recomendou para 
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outros Estados a adoção do Agente de Mudança. Mas, inexplicavelmente, essa iniciativa 

exitosa foi extinta. 

 

Extinção do Fumac � p (Fundo Municipal de Apoio Comunitário Piloto) 

 

Em 2003 foi extinto pela PRONESE o subprograma Fumac-p, que operava de ma-

neira descentralizada, através do Conselho Municipal, retornando todos os Conselhos à 

condição centralizada do Fumac. 

 

Ausência de Assessoramento e Divulgação do PRPR junto às Comunidades 

 

O �Programa de Assessoramento às Associações e ao Conselho Municipal� e a 

�Campanha de Divulgação do PRPR�, junto às comunidades do município de Porto da 

Folha, que deveriam ter sido implementados já a partir do início da vigência do PRPR, não 

ocorreu, causando sérios problemas  às comunidades pobres, pois esse público se constitui 

de pessoas com baixa escolaridade, desinformadas e  não apoiadas pelo poder público lo-

cal. 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Infelizmente, analisando as mudanças ocorridas no município, em face dos financi-

amentos decorrentes do Programa de Redução da Pobreza Rural � PRPR, conforme 

demonstrado na análise deste estudo, considerando os indicadores econômicos e sociais foi 

concluído que os resultados foram pífios no período de 1996 a 2004. Os indicadores de-

monstram que o IDH de Porto da Folha era o maior da região, considerando como 

parâmetro os municípios próximos, como Canindé e Poço Redondo. E hoje, além de ter um 

dos menores IDH do Estado, foi o que menos cresceu na região nos últimos 10 anos.  

 

Nesse sentido, recomenda-se uma análise mais profunda acerca dos motivos que 

proporcionaram o baixo desempenho do IDH do município de Porto da Folha em relação 

aos municípios próximos da região, tais como Canindé do São Francisco e Poço Redondo, 

que há 10 anos possuíam IDH menores que o de Porto da Folha, mas que apresentaram 

níveis de crescimento do IDH consideráveis, medidos pelo censo do IBGE (2000). 
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O Programa de Redução da Pobreza Rural - PRPR, a partir de 1996, ao tentar des-

centralizar de forma progressiva os processos de decisão e fazendo da participação social o 

eixo central da gestão dos investimentos, com a implantação dos Agentes de Mudança e do 

Fumac-p, apresentou características particulares que permitiu interpretá-lo como um pro-

grama estratégico de apoio à transição para um padrão sustentável de desenvolvimento. 

Entretanto, no bojo desse processo se evidenciou o seguinte paradoxo: a PRONESE, como 

Unidade Técnica responsável pela gestão dos recursos oriundos do acordo de empréstimo 

entre o Banco Mundial e o Estado de Sergipe, passou a ter a missão de descentralizar de 

forma gradativa a gestão desses recursos para os Conselhos Municipais do Fumac-p, con-

tando inicialmente com 5 municípios, mas com o objetivo de ampliar para 11. Ora, diante 

de tal situação vale perguntar que tipo de motivação a PRONESE teria para implantar o 

processo de descentralização, uma vez que esta, a longo prazo, inexoravelmente, viria a 

decretar a sua própria extinção? 

 

O Banco Mundial sempre preconizou, através de seus documentos oficiais, a adoção 

do processo de gestão descentralizada dos recursos oriundos do Programa de Redução de 

Pobreza Rural � PRPR, conforme consta do Manual de Operações Bird & Pronese (2001). 

Todavia, ao mesmo tempo em que defende esse discurso demonstra incompetência para 

intervir estrategicamente na correção de rumos do programa, após decisão do Estado em 

extinguir a modalidade Fumac-p, ficando evidenciado não o compromisso da redução da 

pobreza como estratégia de desenvolvimento sustentável da população pobre do semi-árido 

Sergipano, mas o interesse economicista do Banco nos ganhos com os financiamentos de 

longo prazo. 

 

Assim, o resultado lógico não poderia ter sido outro, isto é, já com a mudança de 

Governo, em 2003, as propostas descentralizadoras do processo de gestão dos recursos 

oriundos do PRPR e administrados pela PRONESE foram canceladas retornando a condi-

ção centralizada do Fumac, com o resgate da centralização e do autoritarismo, deixando 

claro o fracasso nas dimensões técnica e política do Banco Mundial e da PRONESE na 

sustentação da transição apregoada para uma gestão descentralizada dos recursos do PRPR. 
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Os atores locais deixaram transparecer nas entrevistas a crença de que o Programa 

de Redução da Pobreza Rural, na modalidade Fumac-p, como forma descentralizadora de 

decisão, detinha todas as possibilidades e mecanismos que permitiam aperfeiçoar os pro-

cessos de focalização, descentralização, transparência, auto-suficiência comunitária e 

sustentabilidade dos investimentos, mas infelizmente, a falta de sensibilidade e vontade 

política proporcionaram a extinção das instâncias participativas de decisão, como os Agen-

tes de Mudança e o Fumac-p, estancando o processo decisório democrático e com ele o 

sucateamento das experiências passadas e do acervo intelectual resultante da própria histó-

ria do programa, ou seja, foi um retrocesso ao empoderamento dos atores locais. 

 

Neste sentido, recomenda-se a retomada do Agente de Mudança e da modalidade 

Fumac-p, como formas democráticas de gestão do recurso público, garantindo até mesmo a 

sobrevivência do programa, uma vez que a participação popular na escolha do seu melhor 

caminho enseja cidadania com transparência e legitimidade. 

 

Através deste estudo, foi percebido que o Programa de Redução da Pobreza Rural 

no Estado de Sergipe, fica reduzido ao laudo técnico do Banco Mundial, que apenas avalia 

os impactos econômicos e financeiros dos financiamentos concedidos pelo PRPR às co-

munidades rurais pobres, mas desprovido de uma análise qualitativa na qual se possa 

verificar as mudanças nos relacionamentos entre os diversos atores do processo que deter-

minam a exclusão social e a desigualdade local.  

 

Desta forma, a análise deste estudo nos permite inferir que o Banco Mundial tem si-

do uma instituição distante da realidade sergipana, apesar de ser parceira do Governo 

Estadual, cujos representantes aparecem a cada quatro anos e junto a PRONESE realizam, 

até com bastante eficiência, uma profunda avaliação do capital financeiro empregado no 

período e os resultados quantitativos obtidos, mas não se sabe da preocupação em conhecer 

qual o grau de sucesso do programa em relação à melhoria do nível de desenvolvimento do 

capital humano e do capital social local.  

 

Neste sentido, recomenda-se que o Programa de Redução da Pobreza Rural, seja 

avaliado através de pesquisa quanti-qualitativa a cada dois anos, visando a análise de suas 

contribuições para a redução da pobreza no meio rural provenientes dos financiamentos do 
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programa. Acredita-se que foram muitas as tentativas do Banco Mundial em desenvolver 

um sistema de avaliação dos resultados econômicos, sociais, ambientais e institucionais, 

decorrentes do Programa de Redução da Pobreza Rural, contudo, não se tem notícias da 

concretização e dos eventuais resultados dessas avaliações levadas a efeito pelo Banco 

Mundial ou pela PRONESE no Estado de Sergipe.  

 

Baseado nas evidências pode-se argumentar que o PRPR não é a tábua de salvação 

ou o libertador do pobre rural de Porto da Folha, mas pode ser seu grande aliado: com as-

sistência e assessoramento técnico adequado, atuando junto ao poder público municipal 

para a concessão de apoio às Associações e ao Conselho, colocando recursos financeiros 

para capacitação técnica e, principalmente, resgatando a gestão descentralizada do Fumac-

p e a retomada dos Agentes de Mudança, que se firmaram como agentes de transformação. 

 

Enfim, o PRPR não pode ficar fechado em si mesmo. Ele deve ser utilizado para a 

melhoria do associativismo comunitário, integração dos grupos rurais pobres e estímulo às 

práticas de negociação e administração de conflitos. Deve trabalhar os subprojetos comuni-

tários para democratizar o poder local, desenvolver competitividade, conservar os recursos 

naturais, compartilhar responsabilidades e preparar os grupos socialmente excluídos para o 

exercício da cidadania. O que se deseja na realidade, é que o PRPR proporcione a constru-

ção de um suporte social e político, duradouro e adequado, capaz de impulsionar 

transformações nas comunidades rurais pobres, através do reconhecimento do seu potenci-

al para avaliar seus próprios problemas e necessidades. 
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ANEXO I  �  CONSTITUIÇÃO  DE GRAUS E PONTOS POR FATOR 
FATOR DESCRIÇÃO DO 

FATOR 

GRAU DESCRIÇÃO DO 

GRAU 

PONTOS 

 
Índice da população rural 
an = a1 + ( n � 1 ) r 

an  = 300; a1  =  30;  n     =  03 

 
Este fator avalia a relação entre 

a População Rural e a 

População Total do Município. 

Obtém-se o índice dividindo-se 
a população rural considerada 

pela população total do 

Município. 

 
 

A 
B 
C 

 
 

= ou <  50% 
> 50 < 60 % 
= ou >60% 

 
 

30 
165 
300 

Índice de desenvolvimento   

Humano � IDH 
an = a1 + (n �1) r 
an  = 250; a1  =  25;   n     =  03 

Este fator avalia as condições 

de desenvolvimento humano do 
Município, segundo  os 

critérios de apuração do IBGE-
1991. 

 
A 
B 
C 

 
= ou > 0,40 

> 0,36 < 0,40 
< 0,36 

 
25 

138 
250 

 
Receita do ICMS 
an = a1 + (n �1) r 
an  = 150; a1  =  15; n    =  03 
 

Este fator avalia o volume de 
Receita oriunda do ICMS do 
Município, (Base: Ano de 1998 

- em R$1.000)  

A 
B 
C 

= ou >  R$ 1.000 
> 500 < R$ 1.000 
= ou <  R$ 500 

15 
83 

150 

 
Área Territorial (   Km

2  ) 
an = a1 + (n �1) r 
an  = 150; a1  =  15;n     =  03 
 

 
Este fator avalia o tamanho do 
Município segundo a sua Área 

Terrestre ou Geográfica. 

 
A 
B 
C 

 
=  ou  > 300Km2 
200 < 300Km2 

= ou < 200 Km2 

 
10 
55 

100 

 
Índice de Mortalidade 
an = a1 + (n �1) r 
an  = 150;  a1  =  15;   n     =  03 
 

 
Este fator avalia a taxa de 
mortalidade no Município, por 

1.000 habitantes, através dos 

índices Base: Anuário � 1996 

 
A 
B 
C 

 
= ou <  2.00 

> 2.00 < 4.00 
= ou > 4.00 

 
10 
55 

100 

 
 
Subprojetos Financiados do 
Programa Anterior 
an = a1 + (n �1) r 
an  = 150; a1  =  15;  n     =  03 
 
 

 
 
Este fator avalia o nível de 

benefícios obtidos pelo 

Município, segundo a 

quantidade de Subprojetos 
financiados pelo Programa 
anterior. 
 

 
 
 

A 
B 
C 

 
 
 

= ou >  50 Projetos 
> 30 <  50 Projetos 
= ou < 30 Projetos 

 
 
 

10 
55 

100 

Fonte: PRONESE(2001) 
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ANEXO II � ESCALA  DE AVALIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

 

GRAU �A� 

 

GRAU �B� GRAU �C� FATORES 

DE AVALIAÇÃO 

 DESCRIÇÃO 

DO GRAU 

PTS DESCRIÇÃO 

DO GRAU 

PTS DESCRIÇÃO 

DO GRAU 

PTS 

 

Índice da 

População Rural 

 

 
= ou <50% 
 

 

30 

 
> 50 < 60 % 

 

165 

 
= ou >60% 

 

300 

 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano � IDH 

 

 
= ou >0,40 
 

 

25 

 
> 0,36 < 0,40 
 

 

138 

 
< 0,36  

 

250 

 

Receita do ICMS 

(1.000) 

 

 
=ou> R$ 1.000 
 

 

15 

 
>500<R$ 1.000 
 

 

83 

 
= ou < R$ 500 

 

150 

 

Areal Territorial 

(Km
2
) 

 

 
=ou>300Km2  
 

 

10 

 
>200< 300Km2  
 

 

55 

 
=ou<200Km2  

 

100 

 

Índice de 

Mortalidade  

(p/1.000) 

 

 
=ou <2.00 
 

 

10 

 
> 2.00 < 4.00 
 

 

55 

 
= ou > 4.00 

 

100 

 

Subprojetos 

Financiados - 

Programa Anterior 

 

 
=ou>50 Projetos 
 

 

10 

 
>30<50 Projetos 
 

 

55 

 
=ou<30 Projetos 

 

100 

Fonte: PRONESE( 2001 ) 
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ANEXO III -LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 

SEGUNDO O SEU NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

FATORES DE AFERIÇÃO DO VALOR RELATIVO DOS MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIO ÁREA 
TERRITORIAL 

Km2 

ÍNDICE DE 
MORTALIDADE 

RECEITA DO 
ICMS (1998) 

IDH ÍNDICE DA 
POP.RURAL 

SUBPROJETOS 
FINANCIADOS 

 
Poço  Poço Redondo 1220 1,38 112,55 0,292 69 38 

Santa Luzia do Itanhy 336 3,94 26,48 0,312 79 32 

Monte Alegre de Sergipe 419 1,28 462,77 0,322 44 20 

Amparo do São Francisco 40 6,52 3,67 0,333 43 7 

Ilha das Flores 58 5,01 58,65 0,336 54 29 

Riachão do Dantas 528 4,04 112,83 0,338 78 26 

Indiaroba 311 4,03 123,07 0,339 65 35 

Canindé do São Francisco 908 0,96 583,14 0,343 46 20 

Gararu 640 1,66 24,05 0,344 75 42 

Porto da Folha 895 2,63 147,29 0,346 66 44 

Brejo Grande 149 4,11 25,44 0,348 45 24 

Japoatã 397 6,02 87,67 0,348 66 63 

Pacatuba 407 1,70 97,68 0,349 80 10 

Itaporanga D�Ajuda 757 2,72 3.278,68 0,352 60 42 

Poço Verde 381 4,88 529,36 0,353 50 51 

Telha 57 3,27 17,09 0,354 62 17 

Tomar do Geru 337 1,28 76,88 0,355 70 22 

Graccho Cardoso 236 1,53 32,14 0,357 60 17 

Feira Nova 189 2,56 175,25 0,359 42 26 

Pinhão 152 2,11 31,82 0,363 42 21 

Cristinápolis 251 3,20 406,18 0,366 58 30 

São Miguel do Aleixo 143 2,60 15,63 0,369 59 8 

Arauá 194 3,67 109,91 0,373 62 40 

Nossa Senhora Aparecida 347 2,14 21,41 0,371 76 22 

id30767771 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



ANEXO III -LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 

SEGUNDO O SEU NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

FATORES DE AFERIÇÃO DO VALOR RELATIVO DOS MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIO ÁREA 
TERRITORIAL 

Km2 

ÍNDICE DE 
MORTALIDADE 

RECEITA DO 
ICMS (1998) 

IDH ÍNDICE DA 
POP.RURAL 

SUBPROJETOS 
FINANCIADOS 

 
Salgado 256 4,26 221,94 0,376 74 22 

Carira 634 2,04 391,08 0,377 48 33 

Canhoba 166 4,37 4,29 0,384 63 16 

Simão Dias 561 4,80 1.532,06 0,387 55 86 

Muribeca 82 4,68 29,91 0,389 61 24 

Pedra Mole 79 1,30 7.56 0,394 60 12 

Malhada dos Bois 59 7,34 4,38 0,395 54 12 

Santa Rosa de Lima 66 4,79 10,99 0,395 42 13 

São Domingos 102 0,48 104,60 0,398 55 17 

Santana do São Francisco 47 5,58 7,51 0,399 35 16 

Tobias Barreto 1.119 3,78 1.811,23 0,403 38 62 

Aquidabã 370 4,69 341,49 0,404 50 46 

Neõpolis 250 4,90 1.146,12 0,404 44 39 

Cumbe 131 2,28 22,82 0,409 43 12 

Itabi 203 2,89 22,61 0,410 46 16 

Nossa Senhora de Lourdes 81 2,49 26,17 0,410 54 26 

Nossa Senhora da Glória 745 2,50 629,95 0,417 37 65 

Siriri 167 3,23 67,63 0,420 61 22 

Areia Branca 129 2,99 158,37 0,421 60 17 

Macambira 137 2,42 61,31 0,421 70 20 

São Francisco 87 0,80 8,58 0,422 22 7 

Pirambu 199 4,87 54,08 0,424 42 29 

Divina Pastora 93 2,47 87,82 0,434 40 15 

Frei Paulo 407 1,50 175,25 0,433 48 32 



ANEXO III -LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 

SEGUNDO O SEU NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

FATORES DE AFERIÇÃO DO VALOR RELATIVO DOS MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIO ÁREA 
TERRITORIAL 

Km2 

ÍNDICE DE 
MORTALIDADE 

RECEITA DO 
ICMS (1998) 

IDH ÍNDICE DA 
POP.RURAL 

SUBPROJETOS 
FINANCIADOS 

 
Umbaúba 124 3,64 216,16 0,435 44 23 

Nossa Senhora das Dores 483 4,86 490,92 0,437 40 58 

Malhador 102 1,77 844,79 0,437 57 29 

Capela 432 5,44 214,73 0,437 40 48 

Japaratuba 374 2,49 696,63 0,437 51 28 

Santo Amaro das Brotas 238 5,02 176,53 0,439 24 22 

Moita Bonita 96 5,28 145,32 0,441 70 35 

Lagarto 963 3,68 9.918,58 0,442 53 117 

Campo do Brito 201 1,20 411,06 0,444 55 21 

Pedrinhas 40 6,06 163,98 0,444 30 13 

Laranjeiras 163 5,82 13.187,73 0,444 09 26 

Ribeirópolis 263 3,74 408,25 0,448 38 19 

Maruim 95 5,24 871,76 0,448 25 22 

Riachuelo 79 6,18 1.097,95 0,453 23 8 

General Maynard 18 2,55 2,18 0,458 36 8 

Cedro de São João 73 7,16 79,23 0,459 22 21 

Rosário do Catete 104 3,96 5.066,60 0,471 18 9 

Boquim 214 6,18 235,46 0,484 39 51 

Propriá 96 5,12 1.389,65 0,485 12 15 

Estância 650 4,16 5.608,14 0,487 19 36 

Carmõpolis 40 7,95 188,23 0,503 17 26 

Itabaiana 338 6,33 6.836,75 0,507 33 59 

Itabaianinha 480 3,90 408,42 0,507 58 51 

Fonte: BIRD/PRONESE-SEPLANTEC (2001) 



ANEXO IV � AVALIAÇAO DOS MUNICÍPIOS 

FATORES DE AVALIAÇÃO  
Ind.Pop.Rural IDH ICMS Área Territorial Ind.Mortalidade Subprojetos Fin. 

 

MUNICÍPIO 

Gr Pontos Gr Pontos Gr Pontos Gr  Pontos Gr Pontos Gr Pontos 

Total 

Pontos 

 
Poço Redondo C 300 C 250 C 150 A 10 A 10 B 55 775 

Santa Luzia Itanhy C 300 C 250 C 150 A 10 B 55 B 55 815 

Monte Alegre  A 30 C 250 C 150 A 10 A 10 C 100 500 

Amparo S.Francisco  A 30 C 250 C 150 C 100 C 100 C 100 730 

Ilha das Flores B 165 C 250 C 150 C 100 C 100 C 100 865 

Riachão do Dantas C 300 C 250 C 150 A 10 C 100 C 100 910 

Indiaroba C 300 C 250 C 150 A 10 C 100 B 55 865 

Canindé  A 30 C 250 B 83 A 10 A 10 C 100 483 

Gararu C 300 C 250 C 150 A 10 A 10 B 55 775 

Porto da Folha C 300 C 250 C 150 A 10 B 55 B 55 820 

Brejo Grande A 30 C 250 C 150 C 100 C 100 C 100 730 

Japoatã C 300 C 250 C 150 B 55 C 100 A 10 865 

Pacatuba C 300 C 250 C 150 A 10 A 10 C 100 880 

Itaporanga D�Ajuda C 300 C 250 A 15 A 10 B 55 B 55 685 

Poço Verde B 165 C 250 B 83 A 10 C 100 A 10 618 

Telha C 300 C 250 C 150 C 100 B 55 C 100 955 

Tomar do Geru C 300 C 250 C 150 A 10 A 10 C 100 820 

Graccho Cardoso C 300 C 250 C 150 B 55 A 10 C 100 865 

Feira Nova A 30 C 250 C 150 C 100 B 55 C 100 685 

Pinhão A 30 B 138 C 150 C 100 B 55 C 100 573 

Cristinápolis B 165 B 138 C 150 B 55 B 55 C 100 663 

SãoMiguel do Aleixo B 165 B 138 C 150 C 100 B 55 C 100 708 

Arauá C 300 B 138 C 150 C 100 B 55 B 55 798 

N. SªAparecida C 300 B 138 C 150 A 10 B 55 C 100 753 

Salgado C 300 B 138 C 150 B 55 C 100 C 100 843 
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ANEXO IV � AVALIAÇAO DOS MUNICÍPIOS 

FATORES DE AVALIAÇÃO  
Ind.Pop.Rural IDH ICMS Área Territorial Ind.Mortalidade Subprojetos Fin. 

 

MUNICÍPIO 

Gr Pontos Gr Pontos Gr Pontos Gr  Pontos Gr Pontos Gr Pontos 

Total 

Pontos 

 
Carira A 30 B 138 C 150 A 10 B 55 B 55 438 

Canhoba C 300 B 138 C 150 C 100 C 100 C 100 888 

Simão Dias B 165 B 138 A 10 A 10 C 100 A 10 438 

Muribeca C 300 B 138 C 150 C 100 C 100 C 100 888 

Pedra Mole C 300 B 138 C 150 C 100 A 10 C 100 798 

Malhada dos Bois B 165 B 138 C 150 C 100 C 100 C 100 753 

Santa Rosa de Lima A 30 B 138 C 150 C 100 C 100 C 100 618 

São Domingos B 165 B 138 C 150 C 100 A 10 C 100 663 

Santana S. Francisco A 30 B 138 C 150 C 100 C 100 C 100 618 

Tobias Barreto A 30 A 25 A 15 A 10 B 55 A 10 145 

Aquidabã B 55 A 25 C 150 B 55 C 100 B 55 550 

Neõpolis A 30 A 25 A 15 B 55 C 100 B 55 280 

Cumbe A 30 A 25 C 150 C 100 B 55 C 100 460 

Itabi A 30 A 25 C 150 B 55 B 55 C 100 415 

N. S. de Lourdes B 165 A 25 C 150 C 100 B 55 C 100 595 

N. S. da Glória A 30 A 25 B 83 A 10 B 55 A 10 213 

Siriri C 300 A 25 C 150 C 100 B 55 C 100 730 

Areia Branca C 300 A 25 C 150 C 100 B 55 A 10 640 

Macambira C 300 A 25 C 150 C 100 B 55 C 100 730 

São Francisco A 30 A 25 C 150 C 100 A 10 C 100 415 

Pirambu A 30 A 25 C 150 C 100 C 100 C 100 505 

Divina Pastora A 30 A 25 C 150 C 100 B 55 C 100 460 

Frei Paulo A 30 A 25 C 150 A 10 A 10 B 55 280 

Umbaúba A 30 A 25 C 150 C 100 B 55 C 100 460 

N.S. das Dores A 30 A 25 C 150 A 10 C 100 A 10 325 

Malhador B 165 A 25 B 83 C 100 A 10 C 100 483 



ANEXO IV � AVALIAÇAO DOS MUNICÍPIOS 

FATORES DE AVALIAÇÃO  
Ind.Pop.Rural IDH ICMS Área Territorial Ind.Mortalidade Subprojetos Fin. 

 

MUNICÍPIO 

Gr Pontos Gr Pontos Gr Pontos Gr  Pontos Gr Pontos Gr Pontos 

Total 

Pontos 

 
Capela A 30 A 25 C 150 A 10 C 100 B 55 730 

Japaratuba B 165 A 25 B 83 A 10 B 55 C 100 438 

S. Amaro das Brotas A 30 A 25 C 150 B 55 C 100 C 100 460 

Moita Bonita C 300 A 25 C 150 C 100 C 100 B 55 730 

Lagarto B 165 A 25 A 15 A 10 B 55 A 10 278 

Campo do Brito B 165 A 25 C 150 B 55 A 10 C 100 503 

Pedrinhas A 30 A 25 C 150 C 100 C 100 C 100 505 

Laranjeiras A 30 A 25 A 15 C 100 C 100 C 100 370 

Ribeirópolis A 30 A 25 C 150 B 55 B 55 C 100 415 

Maruim A 30 A 25 B 83 C 100 C 100 A 10 348 

Riachuelo A 30 A 25 A 15 C 100 C 100 C 100 370 

General Maynard A 30 A 25 C 150 C 100 B 55 C 100 460 

Cedro de São João A 30 A 25 C 150 C 100 C 100 C 100 505 

Rosário do Catete A 30 A 25 A 15 C 100 B 55 C 100 325 

Boquim A 30 A 25 B 83 B 55 C 100 A 10 303 

Propriá A 30 A 25 A 15 C 100 C 100 C 100 370 

Estância A 30 A 25 A 15 A 10 C 100 B 55 235 

Carmõpolis A 30 A 25 C 150 C 100 C 100 C 100 505 

Itabaiana A 30 A 25 A 15 A 10 C 100 A 10 190 

Itabaianinha B 165 A 25 B 83 A 10 B 55 A 10 348 

Fonte: PRONESE( 2001 ) 



ANEXO V -CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

 

IDH FAIXA 

DE 

PONTOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS 

 

NÍVEL 

RECURSO 

DESTINADO 
1991 2000 

 
 
 
 
 
100 - 325 

1- Tobias Barreto-145;  
2-  Itabaiana-190;  
3-  N..S.da Glória-213;    
4-  Estância-235; 
5-  Lagarto-278;  
6-  Frei Paulo- 280;  
7-  Neópolis-280 
8-  Boquim-303;                              
9-  Rosário- 325;  
10-N.S.Dores- 325 

 
 
 
 

10 MUNICÍPIOS 

DESENVOLVIDOS 

 
 
 
 

35% 

0,403 

0,507 

0,417 

0,487 

0,442 

0,433 

0,404 

0,484 

0,471 

0,437 

 

0,596 

0,612 

0,631 

0,672 

0,614 

0,646 

0,622 

0,634 

0,671 

0,637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
326 - 550 

 

11- Itabaianainha � 348  
12-Maruim � 348 
13-Riachuelo � 370 
14-Propriá � 370 
15-Capela � 370 
16-Laranjeiras � 370 
17-Ribeirópolis � 415  
18-São Francisco � 415 
19-Itabi � 415  
20-Carira � 438  
21-Simão Dias � 438 
22-Japaratuba � 438 
23-Cumbe � 460 
24-Divina Pastora- 460 
25-Umbaúba � 460 
26-Santo A Brotas-460   
27-General Maynard � 460  
28-Canindé -483 
29-Malhador � 483 
30-Monte Alegre � 500 
31-Campo do Brito � 503 
32-Pedrinhas � 505 
33-Cedro S.João � 505 
34-Carmópolis � 505  
35-Pirambu � 505 
36-Aquidabã � 550   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 MUNICÍPIOS 

EM 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

0,507 

0,448 

0,453 

0,485 

0,437 

0,444 

0,448 

0,422 

0,410 

0,377 

0,387 

0,437 

0,409 

0,434 

0,435 

0,439 

0,458 

0,343 

0,437 

0,322 

0,444 

0,444 

0,459 
0,503 

0,424 

0,404 

 

0,590 

0,662 

0,671 

0,653 

0,764 

0,642 

0,656 

0,629 

0,623 

0,581 

0,591 

0,652 

0,638 

0,655 

0,601 

0,655 

0,671 

0,580 

0,618 

0,568 

0,661 

0,601 

0,684 

0,676 

0,652 

0,605 
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ANEXO V -CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

 

IDH FAIXA 

DE 

PONTOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS 

 

NÍVEL 

RECURSO 

DESTINADO 
1991 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

551 - 775 

 
 

37-Pinhão � 573 
38-N.S. Lourdes� 593 
39-Poço Verde �618 
40-Santa R.de Lima � 618 
41-S.São Francisco � 618 
42-Areia Branca � 640 
43-Cristinápolis � 663 
44-São Domingos � 663 
45-Feira Nova � 685 
46-Itaporanga  � 685 
47-S.M. do Aleixo �708 
48-A.São Francisco � 730 
49-Brejo Grande � 730 
50-Siriri � 730 
51-Macambira � 730 
52-Moita Bonita � 730 
53-N.S. Aparecida � 753 
54-M. dos Bois � 753 
55-Poço Redondo � 775 
56-Gararu � 775 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 MUNICÍPIOS 

POBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

0,363 

0,410 

0,353 

0,395 

0,399 

0,421 

0,366 

0,398 

0,359 

0,352 

0,369 

0,333 

0,348 

0,421 

0,421 

0,441 

0,371 

0,395 

0,292 

0,344 

0,600 

0,583 

0,597 

0,628 

0,579 

0,644 

0,577 

0,594 

0,620 

0,637 

0,608 

0,601 

0,550 

0,645 

0,649 

0,662 

0,566 

0,629 

0,536 

0,576 

 

 
 
 
 
 
 

776 � 

1.000 

57-Arauá � 798 
58-Pedra Mole � 798 
59-Santa L.do Itanhy- 815 
60-Porto da Folha � 820 

61-Tomar do Geru � 820 
62-Salgado � 843 
63-Indiaroba � 865 
64-Japoatã � 865 
65-Gracho Cardoso � 865 
66-Ilha das Flores � 865 
67 Pacatuba � 880 
68-Canhoba � 888 
69-Muribeca � 888 
70-Riachão Dantas � 910 
71-Telha � 955 

 
 
 
 
 
 

15  MUNICÍPIOS 

ABAIXO DA LINHA 

DE POBREZA 

 
 
 
 
 
 

65% 

0,373 

0,394 

0,312 

0,346 

0,355 

0,376 

0,339 

0,348 

0,357 

0,336 

0,349 

0,384 

0,389 

0,338 

0,354 

0,621 

0,620 

0,545 

0,556 

0,563 

0,611 

0,606 

0,604 

0,594 

0,584 

0,584 

0,596 

0,597 

0,556 

0,601 

Fontes: BIRD/PRONESE (2001) e Uol -Folha Online (2000) 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTUDOS DO SEMI-ÁRIDO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

ANEXO VI 
ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS    

 

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  

 

01.Nome da Instituição:  

 

02.Número de Filiados:  
 
03.Nome do Entrevistado: 
 

04.Sexo :   
 

05.Idade :  

 

06.Estado civil:   
 

07.Quantas pessoas vivem no  mesmo teto, sob sua  responsabilidade:       

 

08.Grau de instrução:    

 

09.Quais as ocupações que exerce atualmente:        

 

10.De onde vem o recurso de sobrevivência da família:   

 

11. A residência onde mora é:  

12. A residência onde mora :  

13. Se  existe  luz elétrica onde  mora, quais os eletrodomésticos  que possui:  

 

14.  Qual o  meio de  locomoção que possui e utiliza:  

 

 
 
15.VOCÊ CONHECE A PRONESE E SUAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A OBTENÇÃO 

DOS  FINANCIAMENTOS DO PRPR - PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA RURAL ?  
 

 
16.VOCÊ ACHA QUE A PRONESE  TEM DADO ATENÇÃO A PORTO DA FOLHA, QUANTO À 

APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTOS ÀS COMUNIDADES RURAIS POBRES ?  
 
 

17.QUANTO AO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO  MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, QUE 

MUDANÇAS FORAM OBSERVADAS EM RAZÃO DA APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS 

FINANCIAMENTOS  DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA RURAL NO MUNICÍPIO:  
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17.1  Na participação das mulheres como beneficiárias ? 
 
 
17.2  Na participação dos jovens  e minorias rurais como beneficiários ? 
 
 

17.3  Financiamentos aprovados para Saneamento Básico, Casas Populares, Creches, Posto de Saúde, 

Escolas e outros? 
 
 

18.QUANTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SEU POVOADO, QUAIS AS 

MUDANÇAS FORAM OBSERVADAS EM RAZÃO DA APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS 

FINANCIAMENTOS? 
 

 

19.COMO VOCÊ AVALIA AS RELAÇÕES ENTRE  AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 
E O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM O PODER PÚBLICO LOCAL?  
 

 
20.COMO VOCÊ AVALIA AS RELAÇÕES ENTRE AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E O 

CONSELHO  DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM A PRONESE ? 
 
 

21. NA SUA OPINIÃO QUAIS AS MUDANÇAS OBSERVADAS NA PROTEÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE, COMO REPLANTIO DE ÁREAS DESMATADAS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

MONITORAMENTOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA? 
 

 
            22.A PRONESE SEMPRE DESENVOLVEU COM SUCESSO O PROCESSO DE 

ASSESSORAMENTO E DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE OPERAÇÕES PARA AS ASSOCIAÇÕES 

E CONSELHO COMUNITÁRIO, ESPECIALMENTE NOS POVOADOS DE PORTO DA FOLHA? 
 



ANEXO VII �SUBPROJETOS FINANCIADOS POR CATEGORIA �1996-2004 

CATEGORIAS ASSOCIAÇÕES 

BENEFICIADAS 

FAMÍLIAS EMPRE- 

GOS 

RECURSOS 

 
 

 

1. Rede de Eletrificação 

Rural 

As.Prod.Rurais CRAIBEIRO 
As.Produtores de DESERTO 
As.Com. SACO DA SERRA 
As.Prod.LAGOA DO MATO 
As.P.Rur. ALTO DAS VACAS 
As.Prod.Com. LINDA FLOR 
As.Prod. SÃO FRANCISCO 
As.Peq.P.R.SÃO DOMINGOS 
As.Prod.Rurais Com.PARAISO 

 
 
 
 

264 

 
 
 
 

104 
 
 

 

 
 
 
 

907.517,00 

2. Aquisição Embarcação  As.Des..Comunit.de NITERÓI 120 02 20.600,00 

3. Cons.Gal.omunitário As.Prod.Rur.Com.CRAIBEIRO 82 19 3.070,00 

4. Inst.Ind. de Bordados As.Morad. Po. ILHA DO URO 107 60 27.876,00 

5. Compra de Ambulância As.Prod.Comu. BELO JARDIM - 02 36.000,00 

6. Const Cen.Comunitário As.Comunitária Pov.MUCAMBO 
As.Moradores Pov. I. DO OURO 

 
175 

 
24 

 
80.395,00 

7. Construção de Centro 

Integrado 

As.Com.Pov. Umbuz. MATUTO 
As.Desenv.Comun. NITERÓI 
As.Mulheres Rur.L. REDONDA 

 
267 

 

 
93 

 

 
82.414,00 

8. Pavimentação de Rua As.Benef.,Pobres I. DO OURO 700 26 49.950,00 

 

9. Abastecimento D´agua 

As.Prod.Rurais Comu. FLORESTA 
As.Prod.Rurais .LAGOA DO EXU 
As.Prod.Rurais Com.ESPERANÇA 
As.Prod.Criadores Uni.de JUNCO 
As.Comunitária de GERICÓ 

 
 

100 
 

 

 
 

59 
 

 

331.685,00 

 

 

10. Aquisição deTrator 

As.Prod.Criadores Uni JUNCO 
As.Desenv.Comun. L. FRANÇA 
As.Produtores Com.PEDRO LEÃO 
As.Prod.da Comum.DESERTO 
As.Indígena Povoado XOCÓ 
As.Desenvolvim.Com..L. VOLTA 
As.Prod.Com. de LINDA FLOR 
As.Comunit. de L. DA ENTRADA 
As.Comun.Quilombo-MUCAMBO 

 
 
 

409 

 
 
 

18 

 
 
 

411..235,00 

11. Construção Casas  As.Com.Pov.Umbuz. MATUTO 18 10 42..300,00 

12. Construção de Olarias 

Comunitárias 

As.Desenvol.Rural de P.da FOLHA 
As.Moradores Caraíba.P. FOLHA 
As.Prod.Criad.Uni.P. da FOLHA 

 
59 

 
60 

 
249.478,00 

13. Constr.Pequena Fábrica As.Comunitaria SACO DA SERRA 61 15 149.988,00 

13 CATEGORIAS 39 ASSOCIAÇÕES 2362 492 2.392.508 

Fonte:BIRD/PRONESE (2005) 
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ANEXO VIII� CATEGORIAS DE SUBPROJETOS FINANCIÁVEIS PELO PRPR 

CATEGORIAS  DE SUBPROJETO CATEGORIA DE SUBPROJETO CATEGORIA DE SUBPROJETO 

1. Construção de Casas Populares 2. Perfuração de Poços Artesianos 3. Entreposto de Pesca 

4. Construção Sanitários Domicilio 5. Abastecimento de Água 6. Escola Comunitária 
 

7. Construção de Creches Comum. 8. Rede de Eletrificação Rural 9. Aquisição de Matrizes de Suíno 
 

10. Construção Lavanderia Comun. 11. Equipamentos de Energia Solar 12. Barragens e Açudes 
 

13. Construção de Posto Telefônico 14. Implantação de Benef. de Coco 15. Sistemas de Irrigação 
 

16. Construção Centro Comum. 17. Máquinas  Indústria Bordados 18. Indústria Benef. Mel na Apicultura 
 

19. Construção Centro  Múlt. Uso 20. Aquisição de Equip.de Pesca 21. Implantação Projeto de Aqüicultura 
 

22. Construção Centro Integrado 23. Implantação de Proj.  Piscicultura 24. Implantação Projeto de Avicultura 
 

25. Constru. Galpões Comunitários 26. Aquisição de Tratores 27. Aquisição Colheitadeira de Arroz 
 

28. Construção de Cisternas 29. Aquisição de Máq. Forrageiras. 30. Construção de Padaria Comunitária 
 

31. Construção de Ponte de Concreto 32. Aquisição de Batedeira de Cereais 33. Indústria Beneficiamento de Grãos 
 

34. Construção de Fábrica de Doces 35. Saneamento Básico 36. Reciclagem de Lixo 
 

37. Construção de Fáb. de Laticínios 38. Laboratório de Informática 39. Micro Industria de Velas 

 
40. Construção de Fábrica de Polpa 41. Aquisição de Matrizes de Ovinos 42. Aquisição de Balança Industrial 

 
43. Construção de Casas de Farinha 44. Fabrica de Gelo 45. Instrumentos Musicais 

 
46. Construção de Fáb.de Tecelagem 47. Aquisição de Matrizes de Bovinos 48. Fábrica de Artefato de Couro 

 
49. Construção Olarias Comunitár 50. Implementos Agrícolas 51. Beneficiadora de Castanha 

 
52. Central de Mercado 53. Construção Mini Ind. Confecção 54. Centro de Artesanato 

 
TOTAL DE  CATEGORIAS DE SUBPROJETOS FINANCIÁVEIS 54 

Fonte: PRONESE (2005) 
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ANEXO IX 

 
CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA 
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PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA 

RURAL � PRPR 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

Longe da pretensão de esgotar o uso de todas as tecnologias de comunicação,  a 
Campanha de Divulgação do PRPR, se propõe a ser uma eficiente ferramenta de trabalho na 

disseminação de informações relevantes acerca do Projeto de Redução da Pobreza Rural do 
Estado de Sergipe, estabelecendo elos de comunicação permanente com o público beneficiário 

no sentido de consolidar a missão maior, qual seja, assegurar uma política pública de 

desenvolvimento sustentável, administrada com excelência e de forma democrática, a fim de 
se buscar a formação do capital social. 
 

Ao longo dos últimos anos o Governo de Sergipe e a PRONESE vêm passando por um 
Processo de institucionalização da comunicação, proporcionando um ambiente e infra-
estrutura favorável para a implantação rápida e eficiente desta Campanha de Divulgação. 

Desde maio de 1998 a Unidade Técnica de Coordenação do PRPR, estabeleceu dentro de seu 

organograma a criação da Assessoria de Comunicação que dispõe de jornalistas e uma 

estrutura informatizada e interligada à Internet capaz de produzir peças publicitárias, jornais, 

cartilhas, release para a imprensa e roteiros para áudio e vídeo. Já no âmbito governamental foi 

criada, dentro da Secretaria de Comunicação, a Agência de Notícia  oficial do Governo de 

Sergipe � primeira agência de  comunicação governamental do Nordeste � com uma emissora 
de TV e outra de rádio, além de profissionais da imprensa. Toda esta estrutura com o objetivo 

de dar maior visibilidade pública aos programas e projetos governamentais, dentro do qual o 
PCPR II está inserido. 
 

Vale ressaltar que a novidade desta Campanha de Divulgação do PCPR II, não está tão 

somente na infra-estrutura favorável. A PRONESE pretende lançar mão de novas tecnologias 

da informação como a Internet e Intranet  �  sistema de rede computadorizada � com vista a 
alcançar uma comunicação interativa, rápida e eficiente com o público beneficiário, através de 

terminais de computadores a serem instalados nas sedes dos Conselhos Municipais. Naquelas 
localidades onde inicialmente não há possibilidade de computadores interligados à PRONESE, 

pretendemos disponibilizar um Fone/Fax  para cada Conselho. 
 
Outra sugestão inovadora é a criação de uma Central de Atendimento ao Beneficiário 

do PRPR, quando a PRONESE instalará o sistema gratuito de telefonia 0800, permitindo 
assim que qualquer pessoa da população rural possa consultar a PRONESE sobre qualquer 

informação acerca de como adquirir investimentos para suas comunidades ou sobre o 

andamento dos subprojetos. 
 
Conforme recomendação do Banco Mundial, a Campanha de Divulgação incorporou 

encontros com mulheres, grupos de jovens  e minorias, a fim de assegurar que tenham acesso 
aos serviços e benefícios do Projeto, em particular os subprojetos produtivos. 



 

 

 

 
A Campanha de Divulgação será lançada a nível Estadual e Municipal nos 71 

Municípios cobertos pelo Projeto. No âmbito Estadual, utilizaremos Rádio, TV, Imprensa e 

Agência Governamental de Notícia. No Municipal, de forma criteriosa, alcançaremos todos os 

Conselhos Municipais. Serão realizados encontros Municipais com informação e atividades 

culturais, mobilizados pelos CONDEM�s  e através da divulgação da PRONESE pelo Rádio, 

Carro de Som, Cartazes e Faixas. Considerando que a taxa de alfabetização da população rural 

de Sergipe está entre 40 % e 45 %, daremos prioridade aos meios de divulgação audiovisual. 
 
Por fim, gostaríamos de ressaltar que o sucesso da execução desta Campanha 

dependerá em muito da seriedade, ética e profissionalismo, como serão implementadas as 

metas aqui estabelecidas, que entendemos, é de igual valor às metas de Capacitação, 

Avaliação e Investimentos Comunitários, para se alcançar os resultados satisfatórios ao final 

da nossa missão.  
 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
O Projeto de Combate à Pobreza rural no Estado de Sergipe, é a continuação do 

programa anterior e será executado em duas fases devendo beneficiar cerca de 104 mil 

famílias rurais pobres, em 71 municípios que constituirão a área do Projeto. 
 
Nesta primeira fase, o Projeto terá um período de implementação de 4 anos. Entretanto, 

uma vez utilizados 50 % dos recursos e tendo sido comprometidos 25% dos recursos restantes, 
poderá passar-se para a segunda fase, independentemente do tempo transcorrido. 

 
O Projeto proposto terá como objetivo apoiar o Governo do Estado de Sergipe na 

redução da pobreza rural e suas conseqüências através: 
 

(a) da provisão de investimentos comunitários para a criação de infra-estrutura 
básica e geração de emprego e renda para as camadas mais pobres do meio 

rural; 
 
(b) da descentralização, da alocação de recursos e tomada de decisões para os 

níveis locais, mediante o apoio aos Conselhos Municipais e às Associações de 

Beneficiários no planejamento, priorização de subprojetos, execução e 

manutenção dos investimentos; e 
 

(c) do estímulo à criação e à consolidação de organizações comunitárias- 
Associações e Conselhos Municipais � que poderão servir como instrumento de 

planejamento, de controle social, de expressão das necessidades e das 

capacidades das comunidades pobres para a superação das barreiras ao seu 

desenvolvimento econômico e social. 
 
 
 



 

 

 

Este Projeto traz no seu bojo a participação direta dos beneficiários na identificação 

das suas demandas, preparação, análise, implantação e supervisão dos subprojetos 

comunitários. Dessa forma, para que haja efetiva participação, há necessidade de que todos os 
beneficiários potenciais sejam conhecedores da sua existência, suas regras/critérios, diretrizes 

e seus mecanismos operacionais. 
 
O nível de conhecimento requerido para a participação, envolvimento e 

comprometimento dos beneficiários nos subprojetos comunitários, exige como primeira ação 

uma ampla  CAMPANHA DE  INFORMAÇÃO, junto aos beneficiários em todos os 

Municípios e Comunidades, que deverá ser seguida com atividades de Capacitação orientadas 

em primeiro momento ao entendimento dos critérios e mecanismos operacionais do PRPR, 

constantes do MANUAL DE OPERAÇÕES. 
 
A compreensão desta proposta é de fundamental importância para possibilitar a 

internalização dos conteúdos por parte dos Beneficiários  do Projeto, para maior domínio em 
suas decisões. 

 
Pretende-se que a CAMPANHA DE INFORMAÇÃO do PRPR, seja pautada em meios 

de comunicação e outras formas de linguagem adequados à compreensão rápida dos 

Beneficiários. Espera-se ainda que facilite o alcance de um maior número de Beneficiários, 
Agências Promotoras do Desenvolvimento Rural e a Sociedade Civil Organizada, para 

possibilitar a apropriação das informações  necessárias à implementação do Projeto, que 

permitam fluxo de comunicação sem barreiras entre estes e a Unidade Técnica Coordenadora 
do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado de Sergipe. 

 
Ressalte-se ainda, que, além das questões abordadas a Campanha de Informação do 

Projeto é uma condição de efetividade do Acordo entre o Banco Mundial e o Governo do 

Estado de Sergipe, para execução do Projeto anteriormente mencionado e a PRONESE fará 

com que a mesma anteceda a qualquer outra ação, sendo portanto esta CAMPANHA DE 

INFORMAÇÃO  o marco inicial da Implantação do PRPR. 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
 

 Proporcionar aos Beneficiários potenciais e a Sociedade Civil, conhecimento do 
Projeto, no que diz respeito a sua filosofia, critérios e procedimentos operacionais. 

 
 Promover a permanente disseminação de informações sobre as regras do Projeto para 

os Conselhos e Comunidades, dotando-os de subsídios que os capacitem para a 
formulação e gerência dos  subprojetos comunitários. 

 
 Incentivar as Comunidades no processo de mobilização e organização, para  

participarem do Projeto. 
 



 

 

 

 Estimular as Organizações Não Governamentais e Órgãos Públicos Municipais a 

prestarem assistência técnica as Comunidades, através dos Conselhos e Associações 

Municipais. 
 

 Incentivar a organização e participação de mulheres, grupos de jovens e minorias, 

como Beneficiários diretos do Projeto. 
 
 

4. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

 
 

4.1 FASE DE PRÉ-LANÇAMENTO 

 
Nesta fase, com a duração prevista de um dia, será realizado um encontro com a 

participação do quadro de pessoal da Unidade Técnica da PRONESE, dos Presidentes 

e Secretários Executivos dos Conselhos Municipais(CONDEM), Agentes de Mudança, 

Dirigentes de Instituições Estaduais, Representantes do Poder Executivo dos 71 

Municípios, Entidades Não-Governamentais e a Imprensa. Nessa ocasião será 

apresentada a proposta da Campanha de Informação  do PRPR. 
 

Peças a serem utilizadas na fase de Pré-Lançamento: 

 

 Um vídeo documentário de no máximo 15� 
 Material Gráfico ( Cartazes, Folder�s e Cartilhas ) 
 Spot e Gingle de 45�� 
 Teatro Popular 
 Bonés 
 Camisetas 

 
 
4.2   FASE DE LANÇAMENTO 

 
Nesta fase, com duração estimada de 90 dias, será realizada a Campanha de  

Informação o PRPR, tanto no âmbito Estadual quanto no âmbito Municipal. 
 
 

4.2.1 NO ÂMBITO ESTADUAL 

 
Peças a serem utilizadas na Campanha de Informação Estadual:  

 
 Internet/Televisão/Rádio/Agência de Comunicação do Governo e 

Jornais. 
 
 
 



 

 

 

4.2.2   NO ÂMBITO MUNICIPAL 

 
No âmbito Municipal, serão realizados 71 encontros com Conselhos de 

Desenvolvimento Municipais (CONDEM), utilizando-se das seguintes peças: 
 

 
 Teatro Popular /Vídeo Documentário 
 Cartazes/Folder�s/Cartilhas/Faixas 
 Multimídia interativo 
 Outdoor. 

 
 

4.3       FASE DE SUSTENTAÇÃO DA CAMPANHA 

 
Esta fase terá caráter permanente durante a execução do PRPR, devendo ser avaliada a 

cada 6 meses. 
 

Nesta fase de sustentação da campanha, serão utilizadas as seguintes peças: 

 
 Boletim Informativo 
 Placas de obras e Placas de Inauguração 
 Vídeo Documentário e VT de resultados das ações do PRPR ; 
 Spot de divulgação dos resultados nas Rádios locais; 
 

 
5. PEÇAS PUBLICITÁRIAS � DESCRIÇÃO 

 

 
5.1      CARTAZ � Medindo 43,0 x 28,0cm 

 
O cartaz deverá ser produzido com ilustração ou foto em cores que venham a 

caracterizar a idéia da estratégia de participação dos Beneficiários no Projeto, com mensagem 

alusiva e informativa que possibilite aos potenciais Beneficiários saber onde buscar 

informações detalhadas sobre o PRPR. 
 

Os CARTAZES  serão afixados: 

 
a) Nas Sedes dos Municípios, preferencialmente em escritórios de Instituições 

Governamentais e Não-Governamentais que tenham atuação na área rural. 
 
b) Nas Comunidades Rurais, quando serão distribuídos 5 Cartazes por 

Comunidade, os quais deverão ser afixados em locais mais freqüentados pela 

população, tais como Escolas, Bodegas, Igrejas, Postos de Saúde, Centros 

Comunitários etc 
 



 

 

 

 

5.2 TEATRO POPULAR 

 
O teatro popular é uma das formas de comunicação que tem capacidade de 

influenciar em sentimentos, hábitos e atitudes, visto que resguarda cenas e linguagens 

do cotidiano popular. Isto significa dizer que a utilização deste recurso servirá de 

instrumento de disseminação de informações com linguagem adequada aos potenciais 

Beneficiários sobre as novas regras do PCPR II. 
 

 
5.3      CARTILA � Medindo 15,0 x 21,5cm 

 
A Cartilha será uma das peças da campanha que possibilitará informações 

precisas sobre  
as novas regras do PCPR II, extraídos do Manual de Operações. 
Considerando-se o nível de escolaridade dos beneficiários, em sua elaboração, devem 

se tomar cuidados quanto ao texto que deve resguardar linguagem simples e estilo de 
redação que deve ser orientado pelo diálogo entre personagens. 
A ilustração deverá ser atrativa e correlacionada com a vivência do cotidiano popular. 
 

 
5.4     VÍDEO DOCUMENTÁRIO 

 
Serão produzidos dois filmes documentários , de duração máxima de 15� cada um. 

Para a fase de lançamento do PCPR II, será produzido um Vídeo que traga mensagens 

informativas sobre o projeto e formas de incentivo à participação dos potenciais 

Beneficiários. 
Para a fase de sustentação da Campanha de Informação, o Vídeo deverá mostrar 

as primeiras ações do PCPR II, o processo de participação dos Beneficiários e os 

resultados alcançados. 
Esses Vídeos serão apresentados em reuniões dos Conselhos de 

Desenvolvimento Municipal e também em reuniões comunitárias, como recurso 

didático que suscitará debates sobre o Projeto. 
 
 

5.5      OUTDOOR � Medida Padrão 

 
Serão confeccionados Out � Door que deverão apresentar mensagens sobre o 

início do PCPR II, os quais serão afixados em locais mais apropriados nos 71 

Municípios cobertos pelo Projeto. 
   
 

5.6      SPOT e GIGLE � Duração de 45�� 

 
O Spot/Gigle terá a duração máxima de 45�� e a mensagem será produzida com 

trilha 



 

 

 

sonora e texto explicativo, cuja narrativa fará referência à finalidade do Projeto, quem 

pode participar, como participar e onde obter maiores informações. 
 

 
5.7      FOLDER � Medindo 11,0 x 21,5cm 

 
O Folder conterá informações sobre objetivos, diretrizes, área de atuação e 

público alvo do Projeto e ainda uma mensagem de incentivo para que a população das 

comunidades seja estimulada a participar como Beneficiária. 
 
 

5.8       FAIXAS � Medindo 6,0m x 90cm 

 
Essas faixas conterão informações de data, local e horário das reuniões alusivas  

ao Projeto, ao nível dos Conselhos Municipais. 
 
 

5.9      MULTIMÍDIA INTERATIVA 

 
É um recurso audiovisual auto-explicativo contendo informações relativas ao  

PRPR, a ser utilizada em reuniões de Conselhos e Comunidades. 
 
 

5.10 CAMISETAS E BONÉS 

 
Estas peças deverão conter slogan do Projeto, a serem distribuídas na fase de  

Pré Lançamento da Campanha. 
 

 
5.11 BOLETIM INFORMATIVO- Formato de Papel A4 

 
Este Boletim Informativo será elaborado com linguagem e conteúdos acessíveis 

público-meta do Projeto e deverá conter informes do interesse dos Beneficiários. 
 
   

5.12 PLACAS DE OBRAS 

 
Estas placas conterão informações técnicas sobre o subprojeto comunitário e  

serão afixadas em local de execução do mesmo, em espaços de maior  visibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 
 

6.1 RÁDIO AM 

 
Este meio será utilizado para divulgação dos spots nos programas de maior audiência nos 

Municípios área de atuação do Projeto. A divulgação dar-se-á através das emissoras locais, 

tais como Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Propriá, Estância, Carmópolis, Simão Dias, Boquim, 

Tobias Barreto etc 
 

6.2 TELEVISÃO 

 
Divulgação do Projeto através de VT�s, Programas de Entrevistas e Telejornais 

 
6.3 CARRO DE SOM 

 
Veiculação de Spot/Gigle para divulgação do Projeto, em áreas onde a população  

não tenha acesso a outros meios de comunicação. 
 
 
6.4  FONE/FAX 

 
Meio de comunicação utilizado como alternativa, que possibilite o acesso rápido  

sobre o Projeto, principalmente naqueles Conselhos não contemplados com monitoramento 

informatizado. 
 
 
6.5  LIGAÇÃO GRATUITA  ( 0800 )  

 
Atendimento do público através de ligação gratuita com linha 0800, para  

possibilitar ao beneficiário obter informações sobre o andamento do Projeto. Este meio será 

utilizado durante a fase de sustentação do Projeto. 
 
 
6.6 INTRANET 

 
Sistema de comunicação através de rede computadorizada, a ser utilizado,  

principalmente na fase de sustentação da divulgação do PRPR. Este meio permitirá a 

comunicação rápida e interativa com os Conselhos, Instituições afins, Banco Mundial e 

Unidade Técnica. Também dará condições para a comunicação rápida na veiculação das peças 

a serem utilizadas por esta mídia, tais como Boletim, Convites, Folder, Cartilha, Documentos 

de Decisões e outros comunicados relevantes, em tempo real.Este sistema de informação, 

inicialmente atenderá a 5(cinco) Conselhos de Desenvolvimento Municipal, os quais 
receberão monitoramento informatizados. 
 
 



 

 

 

6.7      REUNIÕES COMUNITÁRIAS 

As reuniões comunitárias, objetivando assinaturas de contratos, supervisão de  
subprojetos, inaugurações de obras e/ou recebimento de equipamentos, se constituirão em 

meio de comunicação para repasse de informações sobre o PCPR II, na fase de sustentação da 

sua Campanha de Informação. 
 

 
6.8      ENCONTROS 

 
Os encontros serão realizados junto aos Conselhos de Desenvolvimento  

Municipal dos 71 Municípios da área de atuação do Projeto, com carga horária de 8 (oito) 

horas cada. Optou-se por encontros a nível Municipal para poder atingir uma 

representatividade maior dos beneficiários e também pelas facilidades operacionais. Estes 

encontros serão realizados na fase de Lançamento da Campanha. 
 
 
7.COORDENAÇÃO DA CAMPANHA 

 
A Unidade Técnica de Sergipe será responsável pela Coordenação e Execução da  

Campanha de Divulgação do PRPR, em todas as suas fases, através de sua Assessoria de 

Comunicação, buscando o apoio do corpo técnico de outras gerências da UT. Não obstante a 

UT dispor de uma Assessoria de Comunicação vale ressaltar que para a produção de algumas 

peças publicitárias e veiculação em meios de comunicação tais como TV, Rádio e Jornal, 

serão contratados serviços terceirizados.  
 
 
8.ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA CAMPANHA 

 
A  Campanha abrangerá 71 Municípios selecionados para o Projeto, envolvendo os  

Conselhos Municipais já instalados do FUMAC e FUMAC� P e  as 1195 Associações já 

cadastradas e outras em processo de cadastramento na Unidade Técnica. 
 
 
9.CRONOGRAMA FÍSICO DA CAMPANHA -FASES DA CAMPANHA 

 
1.PREPARATÓRIA- Produção de Peças Publicitárias;  Articulação com os Meios de Comunicação 
 
e Articulação com os Conselhos Municipais. 
 
 
2. PRÉ � LANÇAMENTO 
 
3. LANÇAMENTO 
 
4. SUSTENTAÇÃO 
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PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 
 

O Programa de Redução da Pobreza Rural � PRPR, dará continuidade as ações do  
Programa anterior dando ênfase especial ao enfrentamento  da pobreza no meio rural do 
Estado de Sergipe e ao processo de descentralização, entendendo-o como premissa básica do 

Projeto. Os Conselhos Municipais que representam um avanço marcante na democratização do 

PCPR II, necessitam agora atingir sua maioridade. Processo que exige maior operacionalidade, 
articulação e convergência de interesses comunitários dos diversos atores sociais envolvidos. 
 

O perfil deste novo Projeto difere substancialmente do anterior, principalmente no que 
diz respeito ao salto qualitativo na gestão dos investimentos, com o aprofundamento da 

descentralização dos processos de decisão e fazendo da participação social o núcleo da gestão 

dos investimentos e das decisões.  
 

 Este novo Projeto possui características particulares que permitem reinterpretá-lo 
como um programa estratégico de apoio à transição para um padrão sustentável de 

desenvolvimento, por não ser uma camisa de força, podendo ser gerenciado de forma que 

contribua à mudanças de relacionamentos políticos, econômicos e sociais nos espaços locais. 

De fato, o novo Projeto introduz uma série de mecanismos que permitem aperfeiçoar os 

processos de focalização, descentralização, transparência, auto-suficiência comunitária e 

sustentabilidade dos investimentos e resultados decorrentes. Desta forma é possível aproveitar 

esta oportunidade para criar uma institucionalidade mais participativa, promovendo a 
construção de uma rede de comprometimento centrada nos atores governamentais e não 

governamentais capazes de dinamizar e assegurar essa fase de transição. 
 

 Porém, descentralizar o poder público na perspectiva de construir um futuro eqüitativo 

e sustentável é muito mais que um repasse de responsabilidades e funções para os Municípios 

através de seus Conselhos. Trata-se de uma verdadeira mudança no estilo de administrar e da 

forma de gerenciar o recurso público no âmbito Municipal. Nesta perspectiva, a política de 

descentralização procura criar espaços sociais de negociação e participação, estimulando a 

distribuição do poder dentro da Sociedade e do Governo Municipal. A descentralização, 

quando democrática debilita o autoritarismo centralizador e estimula a transparência através 

da iniciativa popular, permitindo a criação de uma novo direito. Também, estimula a 

reorganização dos serviços públicos tornando-os mais próximos das comunidades. 
 
 
 
 

 



A capacitação do capital humano da PRONESE, dos conselhos, das associações e dos 

agentes de mudança, se caracteriza como fator de fundamental importância para o sucesso do 

novo PRPR, em face das demandas de descentralização contidas na minuta do acordo firmado. 
Urge, pois, por parte da PRONESE, a implementação de ações estratégicas e imediatas, 

visando a operacionalização das etapas do processo de descentralização, dando ênfase  à 

capacitação e o desenvolvimento das habilidades, competências e conhecimentos de todos os 

Atores Sociais que participam direta ou indiretamente no processo, visando o exercício pleno e 

eficaz de suas atividades, dentro da nova perspectiva  de redução da pobreza rural preconizada 
pelo PRPR. 
 

 

2.   CONCEPÇÃO E PAPEL DOS CONSELHOS 

 
A Constituição de 1988, considerada � Constituição Cidadã �, abre à sociedade civil 

espaços legítimos de participação democrática, através de entidades representativas, 

objetivando a partilha das responsabilidades nas decisões de interesse da coletividade, na 

construção de direitos de cidadania. 
 

É neste contexto que se inserem os Conselhos de Políticas Públicas nas  esferas 

Federal, Estadual e Municipal (Educação, Saúde, Assistência Social dentre outros).  O Projeto 
de Combate à Pobreza Rural � PCPR II, também incorporou à sua estratégia de ação  a criação 

e implantação de Conselhos, como instrumento de participação do público beneficiário e de 

controle social das ações implementadas. 
 

Assim, os Conselhos se constituem  �em canais importantes de participação coletiva e 

de criação de novas relações políticas entre governos e cidadãos e, principalmente, de 

construção de um processo de interlocução permanente...são espaços que estão sendo 
construídos pela ação coletiva de inúmeros sujeitos sociais, especialmente no âmbito dos 

municípios, que buscam a ampliação e o fortalecimento do poder local. Dessa forma, os 

Conselhos representam uma conquista da Sociedade Civil� (Raichelis, 1999). 
 

Portanto, os Conselhos têm por objetivo principal democratizar o processo  
de decisão através de: 
 

 Proposição alternativas de políticas públicas. 
 
 Estabelecimento de mecanismo de negociação e pactuação. 
 
 Penetração na lógica burocrática estatal para conhecê-la e modificá-la. 
 
 Exercício do controle por meio das ações e deliberações governamentais. 
 
Está claro que a implantação dos Conselhos se constitui em uma estratégia de 

descentralização e da participação popular, devendo contribuir para que haja: 
 



 Justiça e equidade; 
 
 Universalização das políticas públicas. 

 
 Democratização das informações. 

 
 Viabilização da participação dos cidadãos nas decisões e ações governamentais 

 
 

3.     ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS 

 
A implantação dos Conselhos como espaço de participação popular se constitui em  

uma mudança de paradigma, visto que a formação política histórica brasileira está assentada 

em uma cultura de servidão/dominação,  paternalismo,  clientelismo político e a emancipação 

popular não é um processo fácil e não se concretizaria apenas na instalação formal dos 

Conselhos.  
 
Ciente deste fato, e visando aperfeiçoar a estratégia de atuação do Projeto  

de Combate à Pobreza Rural-PCPR II, a PRONESE há de investir em uma ação permanente 

de Assessoramento junto aos Conselhos, entendido o Assessoramento como uma ação de 

ajuda mútua entre Técnicos e Conselheiros, momento em que as orientações serão conduzidas 

pelo �fazer com� e  não �fazer por�. Isto significa dizer que o diálogo será o recurso 

primordial deste processo além de se levar em consideração a experiência e as dificuldades do 

público beneficiário. 
 

Considerando a realidade vivenciada pelos Conselhos e pela PRONESE, bem como os 
objetivos desse Colegiado, propõe-se para o PCPR II, a implantação e o desenvolvimento de 

uma proposta de Assessoramento que englobe os aspectos históricos, políticos, econômicos e 

sociais, aliados à questões conceituais, gerenciais e operacionais do PCPR II e do próprio 

Conselho. Para o desenvolvimento deste processo de Assessoramento, faz-se necessário: 
 
 
1º ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE CAPACITAÇÃO 

INTERNA, A SER APLICADO A TODOS OS SERVIDORES DA PRONESE, 

VISANDO A TRANSIÇÃO PARA O NOVO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

DO PCPR II. 

 

O Plano de Capacitação a que nos referimos, será baseado no Manuel de  
Operações e sinaliza para a preparação dos Colaboradores da PRONESE, visando a 

conscientização acerca da descentralização progressiva, das atividades técnicas, gerenciais e 

comportamentais, preconizada no PCPR II, para Conselhos e Associações Comunitárias, 

trabalhando juntos num processo de aprendizagem contínua. 
 
 



2º IMPLANTAÇÃO DE UM �PLANO PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO� 

PARA  CONSELHOS E COMUNIDADES. 

 

O Plano Permanente será elaborado especificamente para ser ministrado de forma 
continuada, para os Conselhos e Associações, com o objetivo de obtermos um maior grau de 

assimilação dos participantes, para a operacionalização do Projeto, no menor espaço de tempo 

possível e com a qualidade requerida.  
 

Almeja-se dessa forma o estabelecimento de um processo contínuo de  
conscientização/aprendizagem, direcionado aos propósitos emanados do PCPR II. Os  temas a 

serem abordados serão de natureza técnica, gerencial e comportamental, através de 

metodologia democrática e participativa visando a eficácia dos resultados. 
 

 

3º MOBILIZAÇÃO DAS COMUNIDADES PARA PARTICIPAREM 

EFETIVAMENTE DOS CONSELHOS. 

 

O processo de Mobilização das Comunidades será iniciado durante o Programa de 
Divulgação do PCPR II, como parte integrante das atividades de Assessoramento aos 

Conselhos e, seqüencialmente, operacionalizado a partir da permanente conscientização das 

Comunidades, através de encontros ou reuniões comunitárias, para a importância da sua  
organização junto à Associações e aos Conselhos. 
 

 
4º ARTICULAÇÃO DOS CONDEM�S COM OS DIVERSOS CONSELHOS 

EXISTENTES. 

 

Objetiva-se a articulação dos CONDEM�s com os diversos Conselhos existentes na 
Comunidade, visando aglutinar idéias e esforços para o desenvolvimento comunitário, a partir 

da  análise de possibilidades reais de integração do PCPR II com investimentos de outros 
Programas e Projetos de desenvolvimento, tanto para subprojetos de infra-estrutura, quanto 
social ou produtivos.  
 

A conscientização dos atores envolvidos será permanente, na busca dessa integração, 

seja no âmbito Municipal, Estadual ou Federal.  
 

 
5º ASSESSORAMENTO PERMANENTE AOS CONSELHOS, VISANDO: 

 

A implementação de forma contínua da Campanha de Divulgação do PCPR II, 
permitindo a ampliação das oportunidades de acesso  das comunidades mais pobres, 

especialmente as mulheres e as minorias rurais, aos processos e benefícios do Projeto. 
 

Desenvolvimento de ações de orientação/suporte na informatização dos Conselhos e 



Associações, visando a operacionalização da �transparência eletrônica�, como base para 

atividades de comércio de bens e produtos oriundos das associações comunitárias, nos 

distintos mercados, inclusive internacional. 
 

Levantamento das comunidades rurais mais pobres, dentro da sua área de jurisdição,  
bem como quanto aos indicadores/critérios a serem utilizados para o ranking das 
comunidades. 

 
Conscientização de Conselhos e Associações, para a otimização da utilização dos 

recursos públicos disponíveis, através da supervisão e fiscalização da sua aplicação, em defesa 

de seus próprios interesses. 
 
Organização e funcionamento do CONDEM, implementando ações na permanente  busca da 

qualidade e excelência, com a consciência de: Planejar para mudar; Organizar para atuar; 

Agir para transformar; e Avaliar para melhorar. 
 
Visualização do potencial das Comunidades, para estudos e elaboração de  subprojetos, 

através do desenvolvimento de pesquisas comunitárias, em ação conjunta com os Conselhos e 

Associações Comunitárias.  
 

Elaboração, análise e supervisão de subprojetos comunitários, utilizando o conteúdo e 

instrumentos do Manual Operacional, de forma didática e adequada à absorção correta das 

informações pelos beneficiários. 
 
Elaboração de pareceres e relatórios, calcados em premissas técnicas que fundamentem 

e espelhem a realidade, com visão global. 
 

Processo de contratação de obras, serviços terceirizados, aquisição de materiais e 

equipamentos etc 
 

Prestação de contas de recursos comunitários, de acordo com os princípios de gestão 

orientados à otimização da utilização dos recursos públicos. 
 
 

4.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Assessoramento aos Conselhos e Associações Comunitárias se 
consubstancia na premissa do desenvolvimento comunitário a partir da consciência da 

instância local para a responsabilidade do seu próprio destino, com a quebra do seu isolamento 

das discussões acerca das questões vitais para a sua sobrevivência. 
 

O Projeto não pode se constituir numa ação isolada e deverá traduzir um esforço  
integrado de desenvolvimento local, ou seja, articulando energias coletivas, melhorando as 
capacidades de gestão, possibilitando o exercício da cidadania, aumentando o nível de 

produtividade, melhorando a qualidade do associativismo e valorizando a cultura local. 



 
 Todo o ciclo de subprojeto comunitário -  identificação, elaboração, execução, 

monitoria e avaliação -  deve ser encarado como um processo educativo no qual a Capacitação 

e Assistência  Técnica ao Beneficiário constituem partes integrantes e permanentes. 
 

Quando o progresso material não reflete as necessidades do mundo  
cultural, emocional e subjetivo das pessoas e quando conserva ou nutre as formas excludentes 
e violenta, a lógica do desenvolvimento quase sempre é insustentável. 

 
A municipalização do desenvolvimento comunitário  possibilitará o  

Compartilhamento de responsabilidades da gestão dos recursos públicos, contribuindo 
sobremaneira para a democratização do poder local. Esta responsabilidade deverá ser 

gerenciada de maneira racional, obedecendo ao princípio da previsão, evitando o improviso de 

decisões, planejando o processo de desenvolvimento. 
   


