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Campo Branco
Campo branco minhas penas que pena secou
Todo o bem qui nóis tinha era a chuva era o amor
Num tem nda não nóis dois vai penano assim
Campo lindo ai qui tempo ruim
Tu sem chuva e a tristeza em mim
Peço a Deus a meu Deus grande Deus de Abrãao
Prá arrancar as pena do meu coração
Dessa terra sêca in ança e aflição
Todo bem é de Deus qui vem
Quem tem bem lôva a Deus seu bem
Quem não tem pede a Deus qui vem
Pela sombra do vale do ri Gavião
Os rebanhos esperam a trovoada chover
Num tem nada não tembém no meu coração
Vô ter relampo e trovão
Minh'alma vai florescer
Quando a amada a esperada trovoada chegá
Iantes da quadra as marrã vão tê
Sei qui inda vô vê marrã parí sem querer
Amanhã no amanhecer
Tardã mais sei qui vô ter
Meu dia inda vai nascer
E esse tempo da vinda tá perto de vin
Sete casca aruêra cantaram prá mim
Tatarena vai rodá vai botá fulô
Marela de u'a veis só
Prá ela de u'a veis só

Composição: Elomar – Gravado em 1979 na Bahia e lançado em São Paulo, este exalbúm duplo de vinil foi remasterizado em 2005 por Luigi Hoffer.
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RESUMO

As políticas de Desenvolvimento Regional no Brasil coincidem historicamente com o
processo de industrialização acelerada da economia brasileira, face ao aumento da
desigualdade regional e da concentração industrial da região Centro-Sul. Entretanto, é
conveniente salientar que essas políticas se esgotaram com o desmonte do Estado a partir
da crise da dívida dos anos 1980, criando contradições que se reproduzem até os dias
atuais. Assim, o presente estudo trata do processo de implantação das ações de políticas
públicas, bem como os resultados alcançados pelo Projeto de Desenvolvimento
Comunitário da Região do Rio Gavião, conhecido como Pró-Gavião no Sudoeste da Bahia,
enfocando especificamente os municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal, localizados
em uma das regiões mais pobres do Estado, na divisa da Bahia com Minas Gerais,
integrando o denominado “Polígono das Secas”. O Pró-Gavião é um exemplo dessa nova
face das políticas regionais de desenvolvimento, marcado pela lógica compensatóriofocalista e intervindo como políticas de "alívio da pobreza", evidentemente sem mexer na
ordem acumulativa do capital em geral. A análise deste projeto, bem como das mudanças
resultantes da sua implantação, viabilizam a promoção de discussões e a formulação de
propostas de articulação das comunidades locais e do poder público, objetivando garantir a
melhoria da condição de vida. No entanto, as contradições aparecem constantemente,
apontando para a compreensão de que o Pró-Gavião é concebido como uma política
pública focalista, não reduzindo, desta forma, os graves problemas sociais que a população
do Sudoeste Baiano enfrenta.

Palavras-chave: Desenvolvimento, Políticas Públicas, Região.
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ABSTRACT

The Brazilian Regional Development policies coincide historically with the accelerated
industrialization process of Brazilian economy, due to the increase of regional inequality
and concentration of industries in the South Central region. However, it’s convenient to
remark that these policies were over with the state’s break down from the 1980 debt crisis
on, generating contradictions that reproduce themselves up to the current days. Thus, the
present study takes into consideration the process of implementation of public policies as
well as the results achieved by the Project for Community Development of the Rio Gavião
Region, known in the Southwest of Bahia as Pró-Gavião Project, with the study focus on
the cities of Anagé. Belo Campo and Tremendal, located in one of the poorest state’s areas,
the border of Minas Gerais and Bahia states, called the “Polígono das Secas”. The PróGavião is an example of this new aspect of local developmental policies, strongly featured
for its compensatory-focalist logic, ‘relieving’ poverty, obviously without any deeper
changes on the financial and social structures. The analysis of this project, as well as the
changes resulting from its implementation, lead to an agenda of discussions and projects on
how to articulate local communities and local governments with the objective of improving
living conditions. However, contradictions arouse constantly and the consolidation of
social differences lead to the understanding that the Pró-Gavião project is conceived as a
focalist public policy and that it does not reduce the serious social problems that the
Southwestern Bahian population faces.

Work-key: Development, Public politics, Region.
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INTRODUÇÃO

A opção da temática de estudo na presente Dissertação de Mestrado
(NPGEO/UFS), considera, por um lado, a importância da implementação de políticas
públicas que visam a contribuir para o desenvolvimento regional e, por outro lado, a
observação

da

crescente

preocupação

acerca

dos

modelos

e

alternativas

de

desenvolvimento capazes de enfrentar os grandes “desafios” e problemas econômicos,
sociais e ambientais que se apresentam no mundo contemporâneo.
Entretanto, é pertinente observar os inúmeros eventos que se realizam tendo em
vista a debater e refletir sobre essa temática, realizados tanto no ambiente
cientifico/acadêmico, como noutros horizontes, patrocinados pelo Estado ou pela ordem
privada.
Todo este contexto tem conduzido à formação de concepções de desenvolvimento
da espécie, desenvolvimento regional. Considerando os vários tipos de propostas ou
tendências de concepções acerca do que se entende por desenvolvimento, verifica-se que
algumas iniciativas objetivas vêm sendo realizadas no campo prático, tanto em escala local
(municipal e microrregional) como em escala regional.
Essas políticas de “Desenvolvimento Regional” procuram promover ações que
apresentam alternativas de médio e longo prazo, objetivando assegurar melhorias na
condição de vida do cidadão, via, entre outros, ajustes na organização econômica,
conservação e preservação do meio ambiente.
Assim, este trabalho de pesquisa tem como intuito estudar a implantação e as ações
desenvolvidas de políticas públicas, especialmente naquelas cujo sentido é promover ações
na perspectiva do “desenvolvimento regional”. De modo mais específico, procurou-se
investigar e analisar os resultados alcançados na dinâmica do Projeto de Desenvolvimento
Comunitário da Região do Rio Gavião, o qual tornou-se popularizado como Pró-Gavião1.
De modo mais preciso, na presente dissertação elegeram-se as ações do Projeto em
alguns municípios da Região do Sudoeste do Estado da Bahia, particularmente nos
1

O Projeto de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião será tratado neste trabalho como PróGavião, nome pelo qual se popularizou.
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municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal, área situada na divisa do Sudoeste baiano
com o estado de Minas Gerais, considerada como uma unidade muito pobre do ponto de
vista sócio-econômico e ambiental, que integra a região denominada “Polígono das Secas”.
Também se objetivou analisar as mudanças proporcionadas a partir da implantação
do Pró-Gavião, procurando identificar as possíveis contribuições do mesmo no sentido de
garantir a melhoria das condições de vida das comunidades residentes na área investigada.
Bem como observar a capacidade de organização da sociedade local e o envolvimento do
poder público municipal de cada uma daquelas localidades. Por fim, buscou-se, ainda,
comparar de que maneira, cada um dos municípios investigados reagiu às propostas e
ações executadas no desenvolvimento rural implementadas pelo Projeto.
A formulação e a implantação do Projeto de Desenvolvimento Comunitário do Rio
Gavião teve como propósito um processo do tipo “resgate a vida cidadã”, de parte de
algumas comunidades de determinados municípios baianos. Assim, o Pró-Gavião é um
projeto de desenvolvimento regional que se propõe a fazer a integração ou inclusão social
de parte das comunidades rurais no conjunto dos municípios do Sudoeste baiano.
Desse modo, nesta pesquisa, entende-se que o Projeto em análise é merecedor de
relevante atenção, pois se constitui em um importante objeto de estudo, uma vez que o
mesmo envolve a participação e interação de diferentes sujeitos sociais, os quais atuam na
tentativa de apontar caminhos para o desenvolvimento regional envolvendo, assim as
comunidades rurais de abrangência do projeto.
O Projeto de Desenvolvimento Comunitário do Rio Gavião foi lançado no ano de
1997. As comunidades atendidas pertencem ao universo da população que habita a bacia
do Rio Gavião, envolvendo ao todo um número de treze municípios: Licínio de Almeida,
Jacaraci, Condeúba, Tremedal, Belo Campo, Anagé, Caraíbas, Presidente Jânio Quadros,
Maetinga, Guajerú, Mortugaba, Cordeiros e Piripá, todos eles situados no estado da Bahia,
(mapa 01).

21

Mapa 01.
Municípios Beneficiados pelo Projeto
Comunitário da Região do Rio Gavião – Sudoeste da Bahia

Guajeru

Licínio de Almeida
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vião
Rio Ga
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Cordeiros

Piripá

Tremedal

0

20

kilometers

Km

Rio Gavião
Fonte: Edvaldo de Oliveira, 2007.
O território envolvido neste projeto possui uma dimensão que corresponde a uma
área de 14.718 km². Trata-se de um programa governamental, cuja atuação direciona-se
pelas diversas áreas de desenvolvimento produtivo e comunitário. O Pró-Gavião
apresentou como objetivo incrementar, sob forma sustentável, a renda do conjunto da
população rural da região, principalmente através do aumento da produção e produtividade
agropecuária e agro-industrial dos beneficiados. Bem como melhorar o abastecimento de
serviços de infra-estrutura básica e atendimento social nessa região.
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Logo, as comunidades rurais dos municípios da região do rio Gavião constituem-se
em um espaço “privilegiado” de intervenção da ação concentrada e articulada de diferentes
instâncias político-administrativa, definidas pelo Projeto.
O Pró-Gavião, apesar de abranger um total de treze municípios, apresenta a escala
municipal como a escala territorial de sua ação, pois a sua dinâmica é dirigida para cada
um dos municípios integrantes. Neste sentido, o município torna-se a unidade adequada à
mobilização das energias sociais e integração de investimentos potencializadores do
referido desenvolvimento regional.
É através do conhecimento de como ocorreu o processo de implantação do PróGavião, nos municípios do Sudoeste da Bahia, que se pode analisar e refletir sobre os
efeitos resultantes da sua implantação, sendo possível realizar uma leitura crítica a respeito
das possíveis alterações ou impactos gerados na organização espacial, objeto de sua ação.
Este fato constitui-se também como uma importante oportunidade para se detectar
possíveis impasses ou outros aspectos negativos. Estes aspectos podem, futuramente,
proporcionar momentos para amplo debate, com o objetivo de formular novas propostas,
alternativas, onde estejam articuladas as necessidades das comunidades locais, associadas
aos propósitos do poder público.
Tudo isso com o intuito de garantir uma melhor condição de vida para a população
envolvida. Desta forma, a partir do estudo a respeito do Pró-Gavião, torna-se possível
visualizar de que maneira, problemas como os de infra-estrutura, pobreza e desigualdades
sociais que se consolidaram historicamente na área do Sudoeste da Bahia, vem sendo
“solucionados ou perpetuados” no período oficialmente proposto para a atuação do PróGavião, que é de 07 anos, compreendidos entre 1997 e 2004, que corresponde ao período
de implantação e execução do projeto, até o seu final2.
O propósito de se realizar uma análise do projeto governamental Pró-Gavião e sua
incidência nas localidades rurais, especialmente nos municípios de Anagé, Belo Campo e
Tremedal no Sudoeste da Bahia, surgiu da necessidade de verificar, numa escala regional,
a ação de políticas públicas que visam ao desenvolvimento e à melhoria das condições de
vida das populações afetadas e, no caso do Pró-Gavião, verificar também as mudanças nas
condições de produção agrícola dessas localidades, que se caracterizam essencialmente

2

Algumas ações executadas pelo Projeto se estenderam além da data prevista para o seu término, sendo
concluídas até 2006.
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pela atividade camponesa, onde predomina a unidade de produção familiar localizada em
pequenas unidades produtivas.
Esta temática tem despertado o interesse de vários estudiosos como sociólogos,
economistas, ambientalistas, geógrafos, entre outros. Apesar da existência de vários
trabalhos abordando a questão do desenvolvimento regional e da diminuição da pobreza,
conta com poucos textos produzidos até o momento com este tema específico, partindo de
uma política protagonizada pelo governo estadual, ou em parcerias com outras entidades
estaduais, especialmente na área estudada.
As Políticas Públicas, hoje no Brasil, vêm utilizando esses princípios para a
formulação de projetos a serem desenvolvidos e implantados nas áreas rurais, que
apresentam sinais de estagnação e que requerem mudanças capazes de promover um
desenvolvimento sustentável nas atuais condições da economia e amenizar a diferenciação
regional hoje existente no país.
Desta maneira, esta pesquisa apresenta, como foco, o estudo sobre a implantação e
gestão de um projeto público em prol do desenvolvimento de localidades rurais. Vem no
sentido de contribuir com a comunidade acadêmica, configurando-se enquanto bibliografia
acerca do assunto, bem como para pesquisas e temas afins desenvolvidos no ensino
fundamental e médio além de servir à comunidade dos povoados pesquisados, que poderão
ter acesso a um trabalho realizado do ponto de vista geográfico, sobre as mudanças sócioespaciais proporcionadas por um projeto público nessas localidades, enfocando
principalmente o agricultor familiar.
Entendendo o desenvolvimento como processo de mudança capaz de permitir a
superação dos problemas sociais, econômicos e ambientais, torna-se necessária à
organização e integração regional, em que as comunidades locais sejam capazes de definir
prioridades e formas de ação que possam dinamizar as atividades econômicas, sociais e
políticas, em face à atuação das políticas públicas. Nesta perspectiva, quais as implicações
do Pró-Gavião quanto à capacidade organizacional das comunidades, a integração e
solidariedade entre as famílias para o fortalecimento de associações?
Estas são indagações feitas diante do fato de se tratarem de comunidades onde, a
princípio, não se observa a existência de agentes de desenvolvimento articulados capazes
de promover as ações endógenas que se espera.
A análise desenvolvida leva em consideração a questão do planejamento como um
processo construído, a partir de uma necessidade de se planejar e, neste contexto,
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verificam-se, no cenário brasileiro, iniciativas de planejamento ou de identificação da
necessidade do planejamento, geralmente sem a intervenção da sociedade. Sendo este um
fator que contribui, muitas vezes, para o fracasso das propostas de planejamento, uma vez
que este, nem sempre, corresponde às necessidades ou interesses do público alvo, ainda
que seja relativamente recente a experiência em planejamento, já que as primeiras datam
do final da década de 50.
No passado, os planos se concretizavam pela efetiva intervenção do estado, a
exemplo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que
objetivava promover o crescimento da região. Como também o Plano de Metas do governo
Juscelino Kubitschek, em que o estado priorizou as políticas públicas voltadas,
especialmente, para a estrutura industrial, mas que altera os demais setores do país,
intervindo assim na sua expansão capitalista.
É fato que o governo neste processo dever enxergar á longo prazo, afinal o plano
não pode ser estagnado antes de alcançar os objetivos propostos. No entanto, se observa, e
no caso do Pró-Gavião, que as políticas de planejamento voltadas para o desenvolvimento
são manipuladas para atender interesses específicos e, até mesmo, utilizadas como
“estratégia política”. Nesse caso, a sua permanência fica submetida aos interesses dos
grupos de políticos, empresários e/ou outros.
Um outro fator, que justificou a proposta de estudo e possibilitou a execução da
pesquisa sobre desenvolvimento regional e o caso do Pró-Gavião, diz respeito a uma
afeição pessoal pelo tema, uma vez que tendo um considerável conhecimento da área
investigada e por possuir uma convivência com pessoas das localidades rurais de
implantação do Pró-Gavião, tornou a concretização da pesquisa mais interessante.
Logo, o tema deixa de possuir um caráter de simples acontecimento e torna-se um
interessante objeto de estudo possível de ser investigado e questionado a partir de uma
análise crítica, em que o estudo do desenvolvimento regional se justifica na medida em que
se observa as mazelas geradas pelo fetiche do capital, concretizadas pela consolidação da
pobreza e desigualdades sociais da população, de modo especial, na vida daqueles que
vivem no meio rural.
Na operacionalização da presente pesquisa, foi necessária a construção de
momentos distintos para o levantamento dos dados e informações. Desta maneira, o
primeiro passo constituiu-se na revisão bibliográfica e leituras a respeito do tema proposto,
bem como dos documentos a respeito do Projeto Gavião, tais como o Projeto de
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Implantação do Pró-Gavião, o Perfil Diagnóstico dos Municípios, Relatório Parcial das
Ações do Pró-Gavião, o Relatório Final do Pró-Gavião – 2006 (Capa e Sumário - anexo
01), dentre outros documentos.
Foram também realizadas visitas a alguns órgãos responsáveis pelo Projeto, como
os Escritórios Regionais, e o Escritório do Pró-Gavião na Secretaria de Planejamento do
Estado da Bahia (SEPLAN) em Salvador, às Prefeituras dos Municípios investigados e às
Comunidades beneficiadas e selecionadas como área da pesquisa.
Para obtenção das informações sobre o Pró-Gavião, foram elaborados roteiros de
entrevistas, que foram realizadas com os protagonistas do Projeto, como Coordenadores,
Prefeitos, Técnicos Diretores de Associações e Sindicatos. Os questionários semiestruturados (anexo 02) foram aplicados com os beneficiados do Projeto em comunidades
dos municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal, por amostragem aleatória.
Os dados obtidos foram analisados e utilizados para a elaboração de gráficos e
tabelas. Foram também realizados registros fotográficos das ações do Projeto nos referidos
municípios.
Após esta etapa, deu-se a sistematização da pesquisa que ficou estruturada em
quatro capítulos. O primeiro capítulo trata de aspectos teóricos, em que, por meio de uma
re-visita a teóricos, é retomada a discussão a respeito do Espaço, do Território e da Região,
aqui

compreendidos

como

conceitos

fundamentais

da Ciência

Geográfica.

O

Desenvolvimento Regional e as Políticas Públicas também são tratados neste capítulo
como pontos de partida para o desenrolar desta pesquisa.
O segundo capítulo apresenta uma caracterização da área de estudo, tendo como
base os dados geográficos da Região do Sudoeste da Bahia. Observando também, aspectos
relacionados à história econômica e cultura da área estudada.
O Pró-Gavião, bem como sua estrutura e gestão, é estudado no terceiro capítulo. O
processo de implantação do Projeto, os documentos, o perfil dos beneficiados e outros
dados nortearam a elaboração deste capítulo. Foram estudados, também, os componentes
de ação, os agentes financiadores e os arranjos institucionais do Projeto.
O quarto capítulo discute as ações do Pró-Gavião nos municípios de Anagé, Belo
Campo e Tremedal, buscando avaliar os rebatimentos dessas ações nestes municípios.
Constitui-se de uma leitura das ações desenvolvidas pelo Projeto Gavião, em que questões
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como alcance, limitações e pontos de vistas dos protagonistas e dos beneficiados do
Projeto, são tratadas de forma crítica.
Finalmente, depois de concluídas as etapas acima descritas, são elaboradas as
considerações finais da presente pesquisa, em que se realiza uma abordagem das Políticas
de Desenvolvimento Regional, inserindo o Projeto Gavião neste contexto, uma vez que o
mesmo, embora seja caracterizado como uma Política de Desenvolvimento Regional,
apresenta-se como uma política voltada para o alívio da pobreza, com data limite para ser
concluída, não finalizando com o problema das desigualdades regionais, presentes na
região do Sudoeste da Bahia.
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CAPITULO I

1.

UMA LEITURA CONTEXTUALIZANDO O TEMA

1.1. A SOCIEDADE

E A CONSTRUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL:

RETOMANDO

A

QUESTÃO DO ESPAÇO TERRITORIAL E DA REGIÃO PARA A CIÊNCIA GEOGRÁFICA.

O homem, enquanto produto histórico precisa compreender e intervir no meio em
que vive, e reproduzir a própria vida, para poder adaptá-la e dominá-la, segundo os seus
interesses, desejos e principalmente necessidades de subsistência. Esse processo ocorre,
tendo em vista uma série de limitações presentes no meio ambiente, no qual deseja utilizar,
notadamente quando as relações são determinadas pela forma capitalista de produção.
A sociedade produz o espaço no qual deseja viver e se reproduzir, segundo sua
perspectiva de organização e das relações sociais. Nessa pesquisa, a transformação e a
apropriação da natureza pelo capital é abordada segundo a subordinação do trabalho
humano, desenvolvido na perspectiva espacial, na sociedade e em suas relações sociais de
produção.
Neste sentido, a relação homem versus meio ambiente merece relevante atenção,
sendo entendida como um processo de mediação de interesses e conflitos, entre os
diferentes sujeitos sociais, sobre o meio ambiente. Este processo define e redefine,
continuamente, o modo como a sociedade subordinada ao capital, através de suas práticas,
altera o meio em que vive e também como se distribuem, na sociedade, os custos e os
benefícios decorrentes das suas ações. Daí a necessidade de se repensar a relação sociedade
versus natureza como um processo social e histórico, sendo possível estabelecer suas
correlações com a desigualdade, que comporta dificuldades novas, antigas e recorrentes.
A busca do entendimento desta relação acompanha a humanidade e cresce com a
materialização de um conjunto de problemas resultantes desta relação. No entanto, estes
problemas são normalmente discutidos desconsiderando as ações humanas, notadamente as
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ações de natureza coletiva. Neste sentido, Moreira (1994) chama atenção para a
compreensão de que a natureza está no homem e o homem está na natureza, porque o
homem é produto da história natural e a natureza é condição concreta da existencialidade
humana.
Com este mesmo entendimento, Gonçalves (1990:23) contextualiza que a visão de
natureza enquanto objeto versus homem como sujeito, embasa a relação existente entre
estes dois, visto que, ao mesmo tempo em que o sujeito é um ser ativo pode também ser
submetido a determinadas circunstâncias.
Assim a Geografia, enquanto área do conhecimento que interpreta e analisa a vida
em sociedade e suas relações com o espaço, oferece as ferramentas necessárias para a
compreensão da relação de dominação e apropriação da natureza pelo homem. Neste
sentido, o homem apresenta características sociais, técnicas, culturais e históricas, que lhe
possibilitam fazer uso do recurso natural e econômico de que dispõe uma dada região.
O espaço geográfico é produto histórico e social das relações que se estabelecem
entre a sociedade e o meio. Portanto, dois sistemas de mediação que são um só, isso na
perspectiva dialética de análise. Logo, o espaço não se apresenta como humano, apenas
porque o homem o habita, mas sim principalmente porque ele o constrói e reproduz,
tornando-o objeto sobre o qual recai o trabalho. Assim sendo, o espaço é reflexo da disputa
e da territorialização no âmbito das lutas que se travam, principalmente na sociedade
capitalista.
Freqüentemente, a linguagem cotidiana confunde o espaço com o território. Cabe
agora uma discussão sobre o território, como categoria de análise. O território, em linhas
gerais, pode ser definido como uma unidade espacial determinada, bem como, por uma
realidade de investigação científica sob a condição de unidade espacial de estudo.
Assim, o território precisa ser entendido como possuidor de uma extensão
apropriada, uma dimensão. E esta unidade é usada3 por um determinado grupo social. Isto,
considerando que a sociedade e a natureza, neste espaço, são inseparáveis e
interdependentes. Esse vínculo dá-se por intermédio das relações do trabalho e pelas
relações políticas nele estabelecidas. Como afirma Santos & Silveira (2002):
[...] quando quisermos definir qualquer pedaço do território, deveremos
levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a
3

Do tipo “valor de uso”.
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materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação
humana, isto é, o trabalho e a política. (p.247).

Ao analisar a história do conceito de território, percebe-se a existência de duas
discussões que tradicionalmente se apresentam em condições opostas. De um lado, o
território é visto num sentido físico, e do outro, que está inseparavelmente ligado ao
próprio homem, como uma continuidade do ser. Nesta perspectiva, o homem estaria
vinculado a terra, e daí a necessidade de conquista de territórios para a garantia de sua
sobrevivência.
Esta representação do território, que Haesbaert (2002) denomina de “naturalista”.
também abarca o domínio dos sentidos e da sensibilidade humana, que adquirem
características peculiares valendo-se de sua relação com a natureza e com a paisagem a sua
volta. Neste sentido, a ligação afetiva e emocional do homem com o seu território é, de
certa maneira, enaltecida nas palavras de Haesbaert (2002):
Aqui, o território seria um imperativo, não tanto para a sobrevivência
física dos indivíduos, mas sobretudo para o “equilíbrio” e a harmonia
homem-natureza, onde cada grupo social estaria profundamente
enraizado a um “lugar” ou a uma paisagem, com a qual particularmente
se identificaria. (p.118).

É possível compreender a territorialidade como uma atitude do indivíduo ou
grupos, de acordo com Sack (1986), para influenciar ou controlar objetos, pessoas e/ou
relações, delimitando e afirmando o controle sobre um espaço geográfico. Este espaço é o
território. A territorialidade não se manifesta como objeto, mas sim como relações.
Em contrapartida, no outro lado das concepções de território, têm-se a idéia
etnocêntrica de território, em que este é considerado uma construção essencialmente
humana, social, resultante tanto de um domínio material sobre o espaço, como de sua
apropriação simbólica. Nesta concepção, cada grupo cultural tem a “liberdade” de
construir sua identidade no espaço em que vive.
Estabelecendo uma comparação entre essas duas versões sobre o território,
Haesbaert (2002) diz que:
[... ]ele é sempre visto muito mais dentro das dimensões política e
cultural do espaço do que em sua dimensão econômica. Apenas numa
dessas vertentes “naturalistas”, a função econômica torna-se o
fundamento da definição de território, enquanto base “vital” de recursos
para a sobrevivência humana. [...] não há dúvida de que,
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tradicionalmente, a concepção de território sempre esteve mais próxima
das idéias de controle, domínio e apropriação (políticos e/ou simbólicos)
do que da idéia de uso ou de função econômica. (p.119).

Não obstante, a idéia de território pressupõe a apropriação de determinada porção
do espaço geográfico por um dado grupo social que tem por objetivo atribuir a esse espaço
suas características, através da fixação de fronteiras, estabelecida por relação de poder, se
materializando na forma física de limite. Também a construção de sua identidade cultural
por meio de relações sociais e políticas, além de sua relação com a natureza, através do
trabalho social ao transformá-la diferencialmente, de acordo com suas necessidades e
interesses, produzindo formas espaciais diferenciadas.
As relações construídas em uma comunidade e/ou grupo social se vinculam a um
território, pois a definição geográfica do mesmo implica a existência de um enraizamento
dessa comunidade a um espaço para que a mesma possa firmar sua identidade sóciocultural visível, numa perspectiva de inter-relação dos atributos naturais com os
socialmente construídos nesse espaço.
Em sentido amplo, a palavra território habitualmente nos leva a defini-la como o
território nacional de um país que pressupõe a existência de um Estado. No entanto, o
território não deve ser compreendido apenas na escala nacional, associando-o à figura do
Estado. Os territórios podem existir e serem construídos nas diferentes escalas, desde uma
área ocupada por uma família ou tribo indígena, até mesmo de uma área formada pelo
conjunto de países que compõem uma associação econômica ou entidade política
supranacional.
Vale salientar que, quanto à escala temporal, os territórios podem assumir um
caráter permanente, com capacidade de revelar ações passadas e presentes, ou ter uma
existência temporária, a exemplo da área ocupada por vendedores ambulantes nas ruas de
uma cidade. Assim, os territórios são estabelecidos e têm duração por períodos de tempo
variáveis, que podem ser séculos, décadas, anos, meses e até mesmo dias e horas.
Quanto à capacidade que o território tem de revelar ações passadas e presentes,
Santos & Silveira (2002) escrevem que:
O território revela também as ações passadas e presentes, mas já
congeladas nos objetos, e as ações presentes constituídas em ações. No
primeiro caso, os lugares são vistos como coisas, mas a combinação entre
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as ações presentes e as ações passadas, às quais as primeiras trazem vida,
confere um sentido ao que preexiste. (p.247).

O território é um espaço utilizado, vivido, um campo de ação sócio-política que
reflete as feições da sociedade nele inserida. Não se trata somente de um espaço específico
de relações de poder ou para que estratégias militares sejam planejadas e executadas. O uso
do território vai além disso, quando estratégias de desenvolvimento sócio-espacial, capazes
de contribuir para o progresso social em seus diferentes aspectos, são a ele aplicadas e
produzem resultados positivos. Nesta linha de pensamento, Souza (1995) afirma que:
... o uso e o controle do território, da mesma maneira que a repartição real
de poder, devem ser elevados a um plano de grande relevância também
quando da formulação de estratégias de desenvolvimento sócio-espacial
em sentido amplo, não meramente econômico-capitalístico, isto é, que
contribuam para uma maior justiça social e não se limitem a clamar por
crescimento econômico e modernização tecnológica. (p.100-1).

Para Silva & Silva (2003), a discussão das atuais tendências sobre a questão
território e desenvolvimento constituem-se num ponto muito importante para a valorização
da organização social em suas escalas locais e regionais. Sem deixar de lado a questão
ambiental, assim a relação territorialidade-desenvolvimento, deve acontecer por meio da
dinâmica social representada pelos movimentos estruturados sobre bases territoriais
(locais, regionais e nacionais), transformando-as em um meio inovador.
Aspecto relevante na presente análise, ao lado da discussão sobre território, é a
concepção de região, uma vez que se constitui, especialmente a partir dos anos 1960 e
1970, como um dos conceitos essenciais para a reflexão de questões relacionadas ao
planejamento e às diferentes visões do desenvolvimento.
O termo região foi, ao longo dos anos, se incorporando como uma palavra comum
entre as pessoas. Ao mesmo tempo em que vem recebendo atenção especial entre os
cientistas sociais e ganhando maior importância para a Geografia. Não é o propósito deste
trabalho resgatar toda a história de evolução do conceito de região, mas retomar a
importância deste conceito-chave para a discussão e compreensão dos acontecimentos e
transformações que se consolidam no espaço geográfico. Partindo da essência do termo
região, Corrêa (2001) expõe:
O termo região deriva do latim régio, que se refere à unidade políticoterritorial em que se dividia o Império Romano. Sua raiz está no verbo
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regere, governar, o que atribui à região, em sua concepção original,
uma conotação eminentemente política. (p.183)

No que diz respeito ao intenso debate a respeito do conceito de região, Lencioni
(1999) resgata que, nos clássicos como de Paul Vidal de La Blache, a abordagem se dá
considerando o aspecto natural. Neste viés, a região podia ser objetivamente distinguida na
paisagem. Os homens passariam a ter consciência da existência das regiões à medida que
reconhecessem características peculiares nas mesmas, o que significa que a região se
evidencia na paisagem.
Com o tempo e o aprofundamento dos estudos geográficos, esta visão vai cedendo
lugar a múltiplas interpretações da região, com base na observação dos acontecimentos.
Esta não é mais compreendida tão somente como parte da paisagem Lencioni (2003)
destaca que:

Como já dissemos, o conceito de região está vinculado à idéia de parte
de um todo. Nesse sentido, conduz diretamente à idéia de divisão e à
questão da dimensão das partes. Mas, cada parte é igualmente parte de
um todo, mas também se constitui numa totalidade. Essa possibilidade
de ser, ao mesmo tempo, parte e todo só pode ser compreendida se
tomarmos a concepção dialética da totalidade; considerando-a como
uma totalidade aberta e em movimento. (p.27)

Tomando-se por base a maneira pela qual o conceito de região vem sendo utilizado
ao longo do tempo, Gomes (1995) afirma que este conceito permitiu, em grande parte, o
surgimento das discussões políticas sobre a dinâmica do Estado, a organização da cultura e
o estatuto da diversidade espacial. O debate sobre o conceito permitiu também a
incorporação da dimensão espacial nas discussões relativas à política, cultura e economia,
e no que se refere às noções de autonomia, soberania e direitos, Gomes (1995) esclarece
que:
A região tem também um sentido bastante conhecido como unidade
administrativa e, neste caso, a divisão regional é o meio pelo qual se
exerce freqüentemente a hierarquia e o controle na administração dos
Estados. (p.53)

Entretanto, os enfoques sobre região vão além destes aspectos. Conforme Santos
(1996), estudar região é aprofundar questões relacionadas às formas, organizações,
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relações entre outras, observando os diversos níveis de interação e contradição, sendo
versões singulares da mundialização. Ainda segundo o autor:

Se o espaço se torna uno para atender às necessidades de uma produção
globalizada, as regiões aparecem como as distintas versões da
mundialização. Esta não garante a homogeneidade, mas, ao contrário,
instiga diferenças, reforça-as e até mesmo depende delas. Quanto mais
os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, isto
é, únicos. (Santos: p. 47)

De acordo com Gomes (1998), esse discurso pode ser apropriado por uma elite
local para sua preservação, forjando um conflito que reitera sua posição de liderança e
seu controle sobre aquele espaço. Assim, as imposições tornam-se mais evidentes e o
poder e o controle vão sendo legitimados. Uma vez que o termo regionalizar está
relacionado com poder, e este possui duas naturezas: na primeira, o poder de criar e
estabelecer formas espaciais; na segunda, o poder de institucionalizar, garantindo a
permanência da delimitação.
Valorizando a sua totalidade e as relações de trocas existentes na mesma, Oliveira
(1993), afirma que:

Uma “região” seria, em suma, o espaço onde se imbricam dialeticamente
uma forma especial de reprodução do capital, e por conseqüência uma
forma especial da luta de classes, onde o econômico e o político se
fusionam e assumem uma forma especial de aparecer no produto social e
nos pressupostos da reposição. (p.29)

Dentro desta perspectiva, considerando as especificidades de cada região, é possível
reconhecer a presença de elementos econômicos, políticos e sociais, que se relacionam e
permitem a construção de um diálogo entre o conceito de região e o crescente debate em
torno da temática do desenvolvimento regional. É possível visualizar na região, as ações,
fenômenos e/ou fatos que ganham significados.
Deste modo, compreende-se que a construção da região está intrinsecamente
atrelada aos resultados da reprodução do capital, bem como nas formas em que o processo
de acumulação assume na consolidação da estrutura de classe e conseqüentemente na
formulação dos quadros resultantes da presença do capital. Sendo este o contexto, que
canaliza para a formulação do discurso e ações do desenvolvimento regional.
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Visualizando a região por esta ótica, compreende-se que a mesma não se constitui
apenas como uma unidade de estudo, ao mesmo tempo em que não se pretende perder de
vista, nem provocar um duelo com a idéia do conceito de região apontada por algumas
análises geográficas, em que são considerados principalmente os aspectos físicos e
humanos. Mesmo porque a Ciência Geográfica tem importante papel na leitura e
compreensão da região. Para Gomes (1995):

A região é uma realidade concreta, física, ela existe como um quadro de
referência para a população que ai vive. Enquanto realidade, esta região
independe do pesquisador em seu estatuto ontológico. Ao geógrafo cabe
desvendar, desvelar, a combinação de fatores responsável por sua
configuração. (p.57)

Este resgate a respeito do conceito de região nos é desafiador, pois concordamos
com Corrêa (2001:194), quando afirma que: A região, esta particularidade dinâmica,
continua a desafiar os geógrafos em sua tarefa de tornar inteligível a ação humana no
tempo e no espaço.
Frente às leituras plurais que podem ser construídas da realidade, faz-se necessário
questionar o fato de que, tradicionalmente, os planejamentos enfocam uma região, ao
mesmo tempo em que verificam a interligação dos lugares, que obedecem à ordem do
capital e são marcados pelo diferentes interesses e fragmentação regional da “sociedade
global”.
Temos, a partir da intencionalidade do planejamento para intervir na busca da
diminuição das distâncias econômicas regionais, uma forte contradição sob o imperativo
do capital. O planejamento é barrado pelo caráter universalista do capital, que abarca todos
os cantinhos do mundo, transformando tudo na forma – mercadoria. E a intenção de
diminuir distâncias regionais se transforma em um mero discurso falacioso impossível de
ser materializado na realidade.
A teoria dos pólos de crescimento de François Perroux, durante a fase áurea do
planejamento regional, principalmente nos paises desenvolvidos, serviu como mote para a
efetivação das políticas públicas de desenvolvimento regional. O que, no decorrer do
tempo, mostrou suas limitações em face de não explicar as causas dos tais “desequilíbrios
regionais”, trabalhando apenas com seus efeitos. Daí o fracasso do planejamento e de certa
forma, da inconsistência da Teoria de Perroux. Como demonstrado por Oliveira (1977),
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citado de uma memorável palestra realizada, no Brasil, em 1960, do economista inglês
Paul Baran: não é o planejamento que planeja o capitalismo, é o capitalismo que planeja o
planejamento.
De fato, o planejamento pode tornar-se mera legitimação do poder, reproduzindo
desta forma uma falsa idéia de intervenção responsável pela diminuição das desigualdades
regionais e pelo desenvolvimento, predominando neste contexto a presença do poder
público.
Em se tratando do nível de desequilíbrio e desigualdade em que se encontra a
sociedade capitalista, mesmo tendo acumulado ao longo da história diferentes experiências
no que se refere ao planejamento, é importante enfatizar a concepção de Santos (2003) que
afirma:

Sem o planejamento teria sido impossível atingir-se uma intromissão tão
rápida e brutal do grande capital nessas nações. Não cremos que seja
exagerado afirmar que o planejamento tem sido um instrumento
indispensável à manutenção e ao agravamento do atraso dos países
pobres, assim como no agravamento ou à exacerbação de disparidades
sociais. (p.13)

Desta forma, é ilusório afirmar que o planejamento, por si só, é um caminho viável
para a superação das diferenças sociais ou mesmo para a inclusão social, visto que, este,
em meio à sociedade capitalista, está atendendo aos interesses da mesma, e em nada
contribui para a superação dos enormes abismos gerados pelo conjunto de particularidades
que movimenta esta sociedade.
Neste mesmo sentido, também, a questão do desenvolvimento das regiões, há muito
tempo, é objeto para a construção de diferentes abordagens, sendo o debate sobre o
desenvolvimento, algumas vezes, utilizado para mascarar a permanência das disparidades
sociais.
1.2. A DIVERSIDADE NAS ABORDAGENS DO DESENVOLVIMENTO.
No contexto histórico mundial, o que se observa, desde o final dos anos 1970/1980
do século XX, é a concretização de fenômenos como o avanço do neoliberalismo, a
reestruturação produtiva e a globalização. Estes fenômenos vão diretamente interferir e
reconstruir o espaço mundial em diversas escalas, o que certamente culmina com a
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necessidade de uma reconfiguração dos espaços e com a criação de novos caminhos frente
ao crescimento da acumulação do capital.
De um lado, verifica-se uma aceleração no tempo, ou seja, tudo se transforma
rápido atualmente, devido ao avanço tecnológico, que tem como eixo central o mercado.
Por outro lado, muitos lugares permanecem sem nenhuma alteração, de maneira especial os
lugares mais pobres. Há uma construção de limites para que as pessoas vivam as
disparidades sociais e/ou regionais neste “mundo global”.
Tomando como base a idéia de que vivenciamos um momento importante para a
reflexão sobre a participação do homem na produção do espaço, e por que não dizer, na
construção de novas formas de convívio social, aflora e inquieta as questões que tratam da
relação entre os homens e o lugar, assim como, o reflexo desta relação dentro de uma
escala global. Uma vez que, vivemos um momento onde as distâncias são reduzidas e o
conceito de fronteira passa por alterações, trata-se da produção do local em uma relação
dialética com o global.
Mas o território termina por ser a grande mediação entre o Mundo e a
sociedade nacional e local, já que, em sua funcionalização, o “mundo”
necessita da mediação dos lugares, segundo as virtualidades destes para
usos específicos. Num dado momento, o “mundo” escolhe alguns
lugares e rejeita outros e, nesse movimento, modifica o conjunto dos
lugares,o espaço como um todo. (SANTOS, 1997 p. 271)

Neste contexto, podemos verificar que o discurso sobre o desenvolvimento
contemporâneo está sedimentado pelas regras da globalização econômica, bem como da
valorização do capital financeiro e das relações dominantes que se realizam através de
redes de controle das informações, da apropriação do conhecimento e da capacidade de
coordenação financeira.
Podemos afirmar que o desenvolvimento é, em grande parte das concepções,
entendido apenas como o sinônimo de crescimento econômico, limitado apenas à
apresentação de dados quantitativos e números, sem associá-los a uma dinâmica maior, em
que estão envolvidos os sujeitos sociais.
A questão econômica é importante e apresenta seu espaço, porém é preciso
entender que a base do desenvolvimento de uma região não está somente na dimensão
econômica. Em outros termos, observa-se que pode estar na dimensão sócio-cultural, onde
os valores e as instituições são fundamentais.
As concepções de cunho apenas economicistas apresentam fragilidades, como a já
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citada teoria do economista François Perroux, dos Pólos de Crescimento. Esta teoria foi
extensamente aplicada nos espaços subdesenvolvidos e, evidentemente, teve em sua
essência uma maior preocupação com o crescimento econômico, que em nada contribui
para o desenvolvimento, não estando associado ao atendimento das necessidades e
distribuição de bens e riqueza. Desta maneira concordamos com Santos (2003):

Desta forma, na maior parte de suas formulações tradicionais e recentes,
a teoria dos pólos de crescimento tem se preocupado com o espaço de
alguns poucos e não com o espaço de todos. Quando o espaço das
grandes empresas se diferencia do espaço banal e é favorecido na
elaboração teórica, o resultado natural é uma teoria aristocrática e
discriminatória, porque a população quase não é levada em conta.
(p.167)

Uma das grandes preocupações da sociedade dentro da questão regional é o
desenvolvimento. O que tem feito surgir novas concepções a esse respeito e que ganham
espaço nas discussões. Ao passo, também, em que se verificam mudanças nas formas de
intervenção do Estado ao longo dos tempos. O Estado não sai inteiramente de cena, uma
vez que permanece atuando como mentor das ações de gerenciamento e de regulação,
ainda que a idéia de desenvolvimento, muitas vezes, seja compreendida pelo nível ou
avanço tecnológico.
Neste sentido, o desenvolvimento econômico exógeno é uma outra alternativa
baseada na hipótese de que a tendência ao crescimento depende principalmente da
existência de avanço tecnológico, muitas vezes derivado da evolução do conhecimento
científico. São valorizados os elementos exteriores, que são inseridos em uma dada
realidade, podendo provocar novas posturas no local visando a alcançar o
desenvolvimento.
Em outros termos, os mais recentes enfoques apresentam novos paradigmas que
enfatizam o endógeno, como fonte importante, tanto de crescimento como de
desenvolvimento econômico. Nestes termos temos:
A idéia de desenvolvimento endógeno moderno baseia-se na execução
de políticas de fortalecimento e qualificação das estruturas internas
visando sempre à consolidação de um desenvolvimento originalmente
local, criando condições sociais e econômicas para a geração e atração
de novas atividades produtivas, dentro da perspectiva de uma
economia aberta. (Amaral Filho apud Souza Filho, 2000, p. 02)
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Desta maneira, tratar da questão do desenvolvimento regional, apenas focando a
valorização ou redefinição do papel do local, dentro de um processo onde é inegável a
existência da relação dinâmica, até mesmo de interdependência entre o local ao contexto
global, torna-se inconsistente. Esta concepção também não prioriza os aspectos sociais,
sendo mais relevante o aspecto do crescimento em detrimento ao desenvolvimento. Ainda
segundo Filho (2001), o desenvolvimento endógeno pode ser definido como:
[...] um processo de crescimento econômico que implica uma contínua
ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção, bem
como de capacidade de absorção da região cujo desdobramento é a
retenção de excedente econômico gerado na economia local e/ou a
atração de excedentes provenientes de outras regiões. Esse processo
tem como resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do
local ou da região (p.262)

Mesmo com o crescente debate acerca do desenvolvimento endógeno, observando
de maneira simples os fatos que se tornaram comuns no cotidiano e sem verificar os dados
quantitativos, é possível notar a persistência na manutenção das desigualdades regionais,
que se consolidam ao lado de um diversificado conjunto de programas que são
implantados. Todos eles, sempre embasados pelo discurso do desenvolvimento que
valorize o local, a sustentabilidade, e a melhoria das condições de vida. Brandão (2004)
esclarece que:
Nos últimos anos, a concepção de que a escala local tem poder
ilimitado invadiu o debate sobre o desenvolvimento urbano e regional,
no Brasil e no mundo. Tais análises subtendem uma idéia de que
estaríamos vivendo em comunidade, não em sociedade; que, em
decorrência, esse conjunto social não é cindido em classes e interesses
políticos complexos (daí discutirem apenas atores sociais); que
vivemos processos de destruição das escalas intermediárias e o mundo
estaria confirmando a tendência bipolar das escalas espaciais – apenas
o “local” e o “global”. (p.9)

Neste mesmo sentido, Brandão (2004) ainda questiona que desta maneira seria
possível então definir o local, em uma visão generalizada, como o ponto de partida e
também de chegada. Tendo como base estas reflexões, e admitindo a importância do
crescimento econômico, nestas concepções de desenvolvimento ainda está ausente a
discussão do aspecto social.
Também na abordagem de Dowbor (2002), verifica-se que a área social é
compreendida como bastante significativa para o desenvolvimento, devendo ser
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considerada em todas as atividades, não apenas como complemento. Assim como para
Silva e Silva (2006), ao afirma que:
A mais importante constatação que deve ser feita é a de ressaltar que
os desequilíbrios regionais brasileiros ainda não muito expressivos e
cada vez mais associados, em diferentes escalas e intensidade, aos
desequilíbrios sociais e ambientais e não mais somente aos
desequilíbrios econômicos. (p.56)

A questão crucial para conseguir um desenvolvimento e não apenas um
crescimento econômico e questionável é: como queremos viver, individualmente e
coletivamente? Como é difícil responder, significa que a consciência social ainda não está
preparada para questionar as vulnerabilidades do atual processo de desenvolvimento.
Nessa perspectiva de desenvolvimento, não é apenas o setor econômico e produtivo
que deve ser enfatizado. Além da satisfação da população em relação às suas necessidades
imediatas como alimentação, vestuário, habitação e serviços públicos de infra-estrutura, o
aspecto ecológico envolve a preservação do ambiente natural e não pode ser colocado em
segundo plano.
1.3. BREVE TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL.
Por ser o Brasil um país de grande dimensão territorial, com uma população
irregularmente distribuída, com um espaço onde existem grandes recursos naturais em
exploração e por explorar, a crise se agrava face à debilidade de suas estruturas
econômico-sociais. Debilidade que resulta, ainda, das marcas deixadas pela colonização,
do controle dos principais setores da economia por grupos estrangeiros e do modelo
econômico concentrado de renda que nos foi imposto.
Essa deficiência se acentua, ainda, por não havermos produzido uma ciência e uma
tecnologia próprias, que respondam aos desafios da nossa realidade, havendo uma
tendência, mesmo entre alguns setores de nossa elite cultural, de copiar e tentar impor ao
país, os modelos produzidos em outros países, em respostas a desafios diferentes dos
nossos e, portanto, sem condições de aplicabilidade, com êxito, ao espaço geográfico e
social.
No caso do Brasil, constata-se uma contradição entre um avanço
tecnológico acelerado simultaneamente com o agravamento do quadro
social, o que tem levado a que quanto mais aumente a exclusão social
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e o contingente de excluídos, menor é a capacidade do Estado em
responder às demandas desses grupos. (Baquero, 2003 p. 85)

Daí nos defrontarmos com uma série de questões, a exemplo da agrária, da
educação, da saúde, da assistência social etc, que demandam soluções urgentes, e que não
são facilmente encontradas face à alienação dos nossos quadros técnico-burocráticos e à
resistência dos setores econômicos e sociais que se beneficiam das distorções existentes.
Frente a este quadro, cresce a necessidade de refletir acerca das políticas e
programas, especialmente aqueles voltados para os pequenos produtores rurais. Estes estão
sendo aplicados no semi-árido nordestino, onde há maior necessidade de projetos
direcionados a buscar soluções para os problemas relacionados ao homem-meio e à
fortalecer o enraizamento territorial dessas comunidades, observando neste contexto, as
contradições que permeiam a discussão sobre uma possível melhoria de suas condições de
vida, visto que, os produtores pobres rurais encontram-se excluídos, conforme afirma
Delgado:
Na verdade, eles são os principais excluídos dessas políticas, de modo
que sua luta é, antes de mais nada, pela conquista da condição de
cidadãos, com mínimos direitos políticos, econômicos e sociais. (2001,
p.27)

É com o intuito de gerar condições ao pequeno trabalhador rural que as políticas
públicas devem ser propostas. Partindo das necessidades reais, para que sua elaboração e
sua implantação não sejam apenas repetição de decisões de cima para baixo e apenas
compensatórias.
Entendendo que é necessária a inserção da questão social na consolidação das
políticas públicas de desenvolvimento, o que se observa é, ao contrário, uma participação
meramente formal da população das comunidades beneficiadas por estes programas, onde
são desconsiderados aspectos relevantes como, às características culturais da comunidade,
à confiança, à organização social.
A falta de participação da comunidade é apontada, na literatura produzida
pelas principais instituições internacionais da área de fomento do
desenvolvimento, como uma das principais causas de fracassos de
políticas, programas e projetos de diferentes tipos. Segundo essa
avaliação, a ausência de uma interação suficiente com os segmentos
relevantes da sociedade tende a fazer com que muitas das ações públicas
sejam calibradas, tornando-se incapazes de alcançar integralmente os
objetivos propostos. (Bandeira, 2000, p. 35)
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É uma nova forma de ver, ordenar e construir o mundo, simplesmente, tendo como
princípios básicos os direitos humanos, a responsabilidade pessoal e o compromisso social
na realização do destino coletivo. É necessário, sim, um trabalho de reconhecimento e
valorização dos direitos e deveres do cidadão, para que eles sejam respeitados e cumpridos,
já que o seu exercício não ocorre de forma automática.
A tendência para um reforço generalizado da gestão política nas próprias
cidades representa uma importante evolução da democracia
representativa, onde se é cidadão um vez a cada quatro anos, para uma
democracia participativa, onde grande parte das opções concretas
relacionadas com as condições de vida e a organização do nosso
cotidiano passam a ser geridas pelos próprios cidadãos.
(DOWBOR,1998 p.42)

A participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas pode
contribuir, pois além de tratar de recursos públicos diretos ou por intermédio de renúncia
fiscal (isenções), envolvem interesses públicos, realizando-se num campo extremamente
contraditório de interesses e visões de mundo. E neste sentido, a elaboração de políticas
públicas necessita do debate público e da transparência. Não devem ser elaboradas no
interior dos gabinetes governamentais. O que em nada contribui para que, de fato, aconteça
a inclusão dos sujeitos sociais. Neste sentido Brandão (2003) afirma que:
Apenas ao ir desmontando as forças do atraso estrutural é que se pode,
verdadeiramente, falar em inclusão social. Alcançar, envolver e
abarcar a massa social majoritária da população em um processo
consistente de construção de cidadania. Envolve arrancar
politicamente, “a força”, o direito à cidade, à região e a nação. Essas e
outras “escalas” estão entregues às alianças conservadoras aludidas.
Por isso, muitas políticas de inclusão, de caráter caritativo e
paternalista, acabam tendo o efeito de reforçar tal pacto interno de
dominação. (p.28)

Retomando a reflexão a respeito das chamadas políticas públicas no Brasil,
verifica-se que estas começam a ser repensadas com o final do período do Regime Militar
que centralizava e burocratizava o poder e inibia as iniciativas contrárias, tais como
qualquer forma de descentralização do poder ou de organização da participação popular,
ou seja, a ação do controle social exercido pelas comunidades.
A abertura para o processo de descentralização nos diversos municípios brasileiros
foi consolidada pela Constituição Federal de 1988, assumindo formas sutis e refletindo em
diferentes cenários do espaço geográfico brasileiro. Cabe aqui o resgate da compreensão de
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descentralização, que em termos gerais implica, necessariamente uma redistribuição de
poder e, portanto, uma multiplicação dos núcleos de poder político. Mas sua adoção
somente se justifica à medida que alcance os objetivos de uma oferta mais equilibrada de
serviços públicos e uma melhor distribuição da renda.
Na formulação de Dowbor (1993), o princípio da descentralização refere-se à
capacidade real de decisão de que são detentoras as demais esferas de governo, com
descentralização dos encargos, atribuições de recursos e flexibilidade de aplicação. Não se
trata de dotar as administrações centrais de dedos mais longos, com a criação de
representações locais, mas de deixar que as administrações locais venham a gerir
efetivamente as atividades.
Ainda parecendo algo novo e que recentemente vem apresentando seus primeiros
reflexos na sociedade brasileira, este processo já está presente no cenário brasileiro, desde
a Constituição de 1988. Com o final do regime militar no Brasil, os estados e municípios
podem dar o passo para a descentralização político - administrativa.
Seguindo os princípios estabelecidos na constituição de 1988 e empregando o
modelo de descentralização que mais se assemelhe a sua realidade e atendam às
necessidades da população, cabe evidenciar que cada administração local, mediante aos
seus objetivos, age de diferentes maneiras e por outro lado a população deverá apresentar
reações às mudanças propostas.
As decisões dos formuladores de políticas públicas devem associar às políticas
públicas, as políticas de desenvolvimento, pois além de ampliar os direitos à cidadania e/ou
inclusão social podem contribuir com o setor econômico na geração de emprego e renda e
ainda aumentar a inserção do país no mercado internacional.
No Brasil, como melhor exemplo, apresenta-se a região Nordeste, sedenta de
capacidade tecnológica e gerencial para conduzir estratégias competitivas de crescimento,
com poucas alternativas de integração num mercado mundial interdependente, precisando
de medidas e estratégias alternativas de desenvolvimento.
Nascemos como Colônia de Portugal e o que interessava à metrópole portuguesa
era produzir açúcar para o mercado europeu. Para isso, os senhores de engenho utilizaram
a escravidão para a obtenção de mão-de-obra e instalação de atividades para a construção
dos grandes engenhos, que garantiam a posse da terra, estabelecendo desta forma as
distâncias e desigualdades sociais, que se consolidaram ao longo da história do Nordeste. E
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ainda mais relevante, formaram-se verdadeiras “ilhas econômicas”, articuladas diretamente
com o eixo dinâmico exógeno, dominado pela Metrópole Portuguesa.
Desta maneira, construiu-se, no Brasil, uma sociedade de estrutura econômica e
social fragilizada, baseada na forte concentração fundiária, particularmente a partir da
perspectiva da realidade nordestina, que reproduz, até os dias atuais, o cenário de graves
problemas sociais, alimentados pelas questões naturais e políticas. Com isso, a região
Nordeste tornou-se alvo das experiências de planejamento e execução de ações
governamentais, que se apresentam como alternativas para se alcançar uma possível
“solução” da situação de pobreza quase absoluta em que se encontra. Ressaltam-se que
essas experiências se deram especialmente com o aparecimento da “Questão Regional” no
Brasil e com o surgimento do Nordeste como “região problema”.
Tais experiências tornaram-se um objeto de estudo que atrai a atenção de
pesquisadores e estudiosos para a leitura e análise dos possíveis resultados obtidos, ou não,
investigando e avaliando, ainda, até que ponto tais ações interferem de fato na qualidade de
vida da população nordestina. São muitas as experiências. Algumas grandiosas e ousadas
como foi a própria Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), até
hoje objeto de discussão. Isso enfocada em uma perspectiva macroeconômica, mas que
gerou contradições em sua trajetória até os dias atuais.
É interessante observar que o quadro sócio-econômico do Nordeste, no final dos
anos 50, caracterizava-se como uma região já estruturalmente pobre em relação às áreas
mais dinâmicas do país, com poucas perspectivas de superação de seus problemas de
natureza social e econômica.
A preocupação com a questão econômica vai, gradativamente, colocando o discurso
sobre o desenvolvimento em segundo plano no Brasil, que sempre se apresentou como uma
tarefa difícil. As disparidades regionais se tornam mais evidentes no clássico debate
cepalino das décadas de 1950-60. Os debates da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (CEPAL), criada em 1948, buscavam refletir sobre os problemas
econômicos regionais. Com o objetivo de apoiar o planejamento das economias no período
pós-guerra. Voltado a políticas econômicas a serem implementadas imediatamente na
América Latina, sobretudo voltadas para a industrialização.
A CEPAL exerceu grande influência nos rumos da América Latina, provocando
momentos de reflexão a respeito do desenvolvimento regional. Especialmente no que diz
respeito à região Nordeste, que distanciou-se quanto aos aspectos sócio-econômicos das
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demais regiões do país, destacando-se no mapa da exclusão, tendo nos programas de renda
mínima o alívio para este problema. As reflexões decorrentes da CEPAL traziam a
necessidade de se pensar na região/local e de romper com um passado tradicionalmente
marcado por injustiças sociais. É dentro desse contexto que ocorre a criação da SUDENE
em 1959, ligada ao governo sob a direção de Celso Furtado, tendo como meta implantar
uma política de desenvolvimento para o Nordeste.
Aliado ao discurso dos “desequilíbrios regionais”, que, partindo de uma concepção
cepalina de inspiração furtadiana, se operaria a criação da SUDENE. Agora, utilizada
como instrumento de intervenção regional e de atuação em nível de planejamento, veio o
reconhecimento da necessidade de implantação de Políticas voltadas para o
desenvolvimento desta região. O Nordeste, então, estaria sendo visto como um todo e
também como parte integrante do território brasileiro.
No entanto, em conseqüência de uma série de questões políticas e históricas, que
não é objetivo deste trabalho resgatar, o resultado das quatro décadas posteriores, que se
caracterizaram pelo esvaziamento político e principalmente pelo definhamento do
orçamento da SUDENE, é que problemas identificados na década de 50 persistem ou até se
acentuaram.
Desta maneira, permanece a preocupação com o desenvolvimento regional, que de
fato passa pela dimensão política, e por uma análise multidimensional, integradora e
totalizante, eliminando definitivamente o clientelismo e a permanência da subalternidade.
Analisando sob aspectos geográfico-econômico e social, nota-se que o Brasil
vivenciou, a partir da década de 1970, um desenvolvimento industrial e de expansão
urbana num ritmo acelerado, mas o país manteve a atividade agrícola como força geradora
de sua economia, por meio das grandes propriedades agrícolas, onde a maioria destas, no
contexto atual, evoluiu para um sistema dominado pelo capitalista, particularmente da
atividade da agroindústria. Porém, nas regiões mais isoladas do país, onde prevalecem as
pequenas propriedades, a produção camponesa mantém-se como a principal atividade
econômica, mesmo sem contar com todo o aparato tecnológico e recursos financeiros
disponíveis nas regiões que apresentam maiores sinais de prosperidade.
Isso pode ser relacionado ao desigual desenvolvimento do modo de produção
capitalista sobre o território brasileiro, que promoveu a expropriação do trabalhador no
campo. A este restou a alternativa de auto-reprodução da força de trabalho a partir de
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relações de produção não-capitalistas, entendidas como o trabalho familiar praticado pelo
pequeno agricultor ou camponês.
Nas pequenas propriedades rurais, o uso da força de trabalho familiar é
característica principal da produção camponesa. Trata-se de propriedades agrícolas
baseadas essencialmente na auto-reprodução do trabalho e, quando essas propriedades são
muito pequenas e a mão-de-obra torna-se excedente, cabe aos membros da família saírem
em busca de uma outra ocupação que possa incrementar a renda familiar e auxiliar no
sustento, já que, o trabalho na lavoura não é suficiente para a sobrevivência.
Tendo em vista que nos países subdesenvolvidos ou “em vias de
desenvolvimento” ou emergentes, a exemplo do Brasil, a agricultura continua sendo a
atividade básica principal da economia, é necessário pensá-la não apenas como reprodução
do capital, pois se trata de uma das atividades mais complexas do espaço e que requer
investimentos e retorno financeiro e material para trabalhadores nela envolvidos. É um
segmento apropriado pelo capital de forma tardia, conforme Silva, 1996.
Na perspectiva da construção de regiões dinâmicas e articuladas entre si, o Governo
do Estado exerce um importante papel, quando é capaz de definir uma política estratégica
de desenvolvimento que possibilite a valorização das regiões e suas autonomias relativas.
Carvalho (1988) destaca a relação entre o Estado e a sociedade nordestina:
[...] uma sociedade como a nordestina, onde o governo chega a se
confundir com o Estado e, de certa forma, com a sociedade civil, tal a
importância daquele para a vida de todos. (p.192).

Com isso, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de se construir uma
política nacional de desenvolvimento regional. No entanto, a realidade político-social
brasileira vem permitindo apenas a construção de políticas regionais de desenvolvimento,
atribuindo a outras escalas territoriais (Estados e municípios) o papel do planejamento e
ação em prol da atenuação dos problemas regionais.
O que se verifica é a implementação de programas e projetos governamentais sem
incutir as práticas sociais, voltados em sua essência para melhorar as questões relacionadas
ao crescimento econômico. O Projeto de Desenvolvimento Comunitário da Região do rio
Gavião, no Sudoeste do estado da Bahia, apresenta-se como uma tentativa de construção
das novas ações capazes de gerar mudanças na organização sócio-espacial das localidades
por ele atendidas.
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Neste contexto, não existe um real enfrentamento dos problemas sociais pelos
projetos governamentais de políticas públicas. Uma vez que os mesmos apresentam
insuficiências, desvios e até mesmo, a tradicional prática do clientelismo. Na Bahia, isto
ficou bastante conhecido, em função do poder prolongado de um grupo político, liderado
pelo Partido da Frente Liberal-PFL, que protagonizou, por trinta anos, as políticas públicas
do estado. Aspecto alterado apenas com o resultado das últimas eleições (2006).
Em suma, podemos afirmar que as mudanças têm se dado em escala global e local,
funcionando dialeticamente. O local torna-se espaço real na concretização do global e,
nessa relação, os rumos e caminhos são destrutivos e construídos. O que podemos concluir
é que os novos desafios apontam para a necessidade de reorganização do espaço.
O conhecimento sobre a pobreza e os desequilíbrios regionais, mesmo com a
existência de muitos estudos acerca desta temática, ao longo da história do Brasil, ainda
parece ser limitado. Nas propostas que apresentam como objetivo gerar o
desenvolvimento, as causas destes problemas não são atacadas, apenas suas conseqüências.
Mantém-se desta maneira a atenção mais uma vez ao crescimento econômico. Esse
entendimento vem da observação das políticas públicas e de combate à pobreza
implementadas, que normalmente estão baseadas em medidas compensatórias e
assistenciais. Considera-se as regiões com vistas a suas características mais gerais, sem no
entanto, tratar das situações determinantes em cada região.
Neste sentido, Brandão (2003) analisa que “é preciso pensar as regiões e os urbanos
enquanto loci de reprodução social específicos, investigar sua decorrente inserção em uma
divisão inter-regional do trabalho, ou seja, analisar a produção de espaços concretos,
captando as suas determinações históricas particulares.”
As lições, que podem ser retiradas a partir da implantação das políticas públicas no
Brasil, apontam para a compreensão de que as mesmas se constituem como ações isoladas
e temporárias, em que seus protagonistas se distanciam da realidade e, como conseqüência,
permaneceremos em uma sociedade de aparência, prevalecendo apenas a constante luta
pela sobrevivência.
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CAPÍTULO II

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1. O ESTADO DA BAHIA: UM ESPAÇO DE DINAMISMO E DESIGUALDADES SOCIAIS.
O Estado da Bahia apresenta uma grande extensão e diversidade territorial, pois
compreende um total de 564.692Km² de área. No contexto brasileiro, este é o quinto estado
mais extenso do país. Sua área corresponde a 6,64% do total da área brasileira. Os
municípios baianos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
compõem sete mesorregiões, considerando a localização e as características naturais,
históricas, socioeconômicas, culturais e políticas, definidoras da referida regionalização. A
Bahia é o maior estado da Região Nordeste do Brasil em extensão territorial, pois sua área
corresponde a 36,34% da área total do Nordeste.
No que se refere à população, de acordo com o censo demográfico do ano 2000, o
estado da Bahia contava com uma população absoluta de 13.070.250 habitantes e uma
densidade demográfica de 23,15 hab/km², constituindo-se também como o estado mais
populoso da Região Nordeste.
É importante ressaltar que o estado da Bahia se destaca, cada vez mais, em termos
de desenvolvimento e crescimento econômico no conjunto do espaço brasileiro, apesar dos
inúmeros problemas sócio-econômicos, como a forte concentração de renda e por
profundas contradições no acesso às riquezas materiais.
De um modo geral, observando os fatos que ocorreram na história econômica da
Bahia, podemos perceber dois momentos dinâmicos distintos: o primeiro, indo do século
XVI até finais da década de 1970. Este longo período representou o momento de
predomínio da economia primário-exportadora. O segundo, correspondente à fase de
economia predominantemente industrial, que teve como marco a implantação da indústria
petroquímica ampliada pela metalurgia do cobre, pela indústria de celulose e, mais
recentemente, pela indústria automobilística.
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O Estado da Bahia, ao longo de sua história, também vivenciou experiências no que
diz respeito ao Desenvolvimento Regional no contexto de Nordeste. De acordo com
Spínola (2001), no período compreendido entre 1950 e 1970. O Estado passou por um
processo sistemático de planejamento, no qual se destaca o Plano de Desenvolvimento da
Bahia - PLANDEB (concluído em 1959) é contemporâneo do planejamento elaborado por
Celso Furtado para o Nordeste, através do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do
Nordeste, que pretendia manter um setor industrial visando ao equilíbrio entre a produção
de bens de consumo e ao capital, buscando enfatizar a prioridade para a especialização das
grandes empresas produtoras de bens intermediários, aproveitando alguns recursos naturais
recém descobertos, como o petróleo.
Ainda segundo Spínola (2001), o PLANDEB apresentava projetos que integrariam
de forma sistêmica os setores agrícola, industrial e comercial, com o objetivo de promover
o desenvolvimento “equilibrado” na Bahia, resultando na industrialização, mediante a sua
inserção no projeto nacional de desenvolvimento, posto em prática pelo governo federal.
No entanto, afirma Spínola, que muitos dos projetos setoriais propostos pelo PLANDEB,
permaneceram no papel e outros só foram realizados apenas na década de 1980.
Observou-se um expressivo crescimento econômico no período compreendido entre
1970 e 1985, com a implantação de indústrias na Região Metropolitana de Salvador, no
Pólo Petroquímico de Camaçari. Contudo, registrou-se um período de declínio a partir de
1985, em decorrência da diminuição de investimentos e do esgotamento do modelo de
desenvolvimento adotado.
Desde então, verificou-se que houve uma crescente preocupação em implementar
projetos voltados para o desenvolvimento socioeconômico nas áreas próximas à capital do
Estado, em detrimento das demais Regiões Econômicas. Estas demais regiões, com maior
ou menor intensidade, sempre estiveram à espera de ações governamentais capazes de
fornecer subsídios que amenizassem sua posição de atraso, em relação à região
metropolitana, no que se refere ao seu potencial produtivo e de geração de emprego e renda
para a população ai residente.
Tal situação representou grandes diferenciações regionais no Estado, sendo
historicamente constituída. Desta maneira, verifica-se a implantação de modelos de
desenvolvimento industrial na região do Recôncavo, ficando para segundo plano as regiões
interioranas cujas economias mantém-se concentradas nas atividades primárias (agricultura
e pecuária).
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Além de não sofrer intervenção governamental com ações e planos de investimento
e projetos de desenvolvimento, grande parte do Estado da Bahia é fortemente afetado por
longos períodos de estiagem que acabam trazendo conseqüências para a produção, o que
também repercute na renda e nas condições gerais de vida da população.
Conforme Silva (2003), a Bahia tem, em suas regiões geograficamente centrais, que
compreendem o semi-árido, o seu maior problema. As áreas que compreendem o Piemonte
da Diamantina, a Serra Geral, a Chapada Diamantina, Irecê e o Médio São Francisco
representam frágil expressão econômica e de dinamismo. Desta forma, inexistindo ações
voltadas para a construção de uma política estadual de desenvolvimento para essas regiões
econômicas do Estado, consideradas ¨periféricas¨, dificilmente as diferenças econômicas,
sociais e políticas serão amenizadas.
Considera-se a seca como umas das principais fontes do atraso econômico do
Nordeste brasileiro, incluindo o Estado da Bahia, em suas regiões geográficas, que
abrangem o semi-árido. Aliado a um contexto histórico de exploração de recursos naturais
e mão-de-obra e a um processo desigual de desenvolvimento, a Bahia e, também, o
Nordeste tendem a permanecer, não apenas, como o espaço privilegiado da pobreza
nacional, mas como aquele que possui as condições mais favoráveis à sua “própria
reprodução” (CASTRO, 2002 p.283).
2.2. A CONFIGURAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA.
Como área específica do presente estudo, destaca-se a Região Sudoeste da Bahia4.
Do conjunto de municípios que compõem esta região, sobressaem-se os municípios de
Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga cujas principais atividades econômicas são a
pecuária, especialmente em Itapetinga; a cafeicultura, o comércio e serviços em Vitória da
Conquista; e a pequena indústria de transformação e alimentos em Jequié. Além disso, a
região Sudoeste apresenta elevado crescimento na produção de carnes, devido ao seu
expressivo rebanho bovino e ao desenvolvimento da avicultura e suinocultura. Mapa do
Estado da Bahia Mesoregião Centro Sul Baiano (anexo 03).

4

Definida pela Superintendência dos Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, como um recorte da
região historicamente conhecida como Alto Sertão da Serra Geral da Bahia, somada a uma parte pequena de
terras do Litoral Sul
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A cidade de Vitória da Conquista se integra, na rede urbana na Bahia, como centro
regional, polarizando uma vasta região, incluindo municípios do Sudoeste da Bahia e Norte
de Minas Gerais e tem uma localização estratégica às margens da BR-116 (Rio-Bahia), por
onde trafegam grande parte de mercadorias e pessoas com destino ao Sudeste e ao
Nordeste do Brasil.
Apesar da importância dos municípios listados, destacamos, especialmente, os de
Anagé, Belo Campo e Tremedal, por terem sido foco de um projeto de desenvolvimento
ministrado pelo governo da Bahia e por serem objeto do presente estudo. Localização da
área de estudo (figura 01).

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
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Figura 01.
Localização da Área de Estudo
Fonte: Edvaldo Oliveira, 2007.
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Em uma perspectiva histórica, partindo do período do regime das sesmarias, o
processo de ocupação que se desenvolveu na Bahia foi predominantemente o da pecuária,
em função da posse e do interesse dos sesmeiros em desenvolver atividades nas grandes
propriedades de terra.
A região Sudoeste da Bahia foi ocupada no final do século XVII e início do século
XVIII. Esta ocupação foi marcada por esporádicas incursões de desbravadores paulistas e
mineiros, em função da caça aos índios, da busca de metais preciosos e posteriormente da
criação bovina, por baianos procedentes do Litoral (Salvador e Recôncavo Baiano) que, ao
alcançarem o Alto Sertão Baiano até o Rio São Francisco, se dirigiram posteriormente para
as atuais regiões da Chapada Diamantina, Serra Geral e Sudoeste entre outras.
No que diz respeito ao ambiente natural, a Região do Sudoeste baiano, de acordo
com as informações do Projeto RADAMBRASIL (1981), apresenta uma faixa central mais
elevada que se estende de norte a sul, constituída pelas unidades geoambientais
denominadas Planalto dos Geraizinhos, Maciço Central – totalmente incluída na Região –
e Serras Marginais. As demais unidades distribuem-se por ambos os lados dessa faixa,
formando degraus posicionados em altitudes menores e ocupando vasta extensão
territorial. A oeste, estão os Patamares do Médio Rio de Contas, o Pediplano Sertanejo e o
Pediplano do Alto Rio Pardo; ao leste, situam-se o Piemonte Oriental do Planalto de
Vitória da Conquista, a Depressão de Itapetinga e as Serras e Maciços Pré-Litorâneos.
Quanto à caracterização das unidades geoambientais correspondentes à localização
dos municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal, o Programa de Desenvolvimento
Regional Sustentável – PDRS (2000)5 indica que os patamares do Médio Rio de Contas se
encontram distribuídos descontinuamente no espaço, formando duas grandes áreas
separadas por uma estreita faixa do Planalto dos Geraizinhos. Na maior parte da unidade, a
altitude varia entre 400 e 1.000m, sendo, em geral, de cerca de 300m a diferença em
relação ao topo do planalto. No entanto, certas elevações residuais chegam a ultrapassar
1.100m de altitude. Geomorfologicamente, os Patamares constituem relevos dissecados,
bastante uniformes, com amplas lombadas e colinas baixas.
A drenagem é realizada pelos afluentes da margem direita do Rio de Contas,
destacadamente o Rio Gavião. Todos com regime intermitente, influenciados pelo clima
5

Documento elaborado pela equipe técnica multidisciplinar do Núcleo de Planejamento da Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional da Bahia e professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –
UESB - 2000.
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tropical, subúmido a semi-árido e pelo clima semi-árido, característicos da unidade, além
do Pediplano Sertanejo caracterizado por apresentar baixas precipitações pluviométricas,
estação seca acentuada, cobertura vegetal de caatinga arbórea densa, com palmeiras e
clima semi-árido. A unidade corresponde, em grande parte, à área do chamado Sertão.
Na Região, a unidade é drenada, em quase toda sua extensão, pelo Rio de Contas e,
em uma pequena faixa, pelo Riacho Cacha, um afluente do Rio Paraguaçu. O Rio de
Contas e seus tributários intermitentes – Rio Jacaré pela margem esquerda, e Rio Gavião
na margem direita – delimitam a Região a oeste. Apenas o Rio de Contas tem regime
permanente, apresenta vales largos, pouco profundos e de fundo plano.
Constituído por uma pequena e estreita faixa de relevos elevados e montanhosos,
temos o Pediplano do Alto Rio Pardo, situada às margens e adjacências do Ribeirão da
Ressaca, que alimenta o açude público de Tremedal. Esta é a menor das unidades
geoambientais e separa o Planalto dos Geraizinhos dos Patamares do Médio Rio de Contas
no extremo oeste da Região.
Do ponto de vista dos aspectos humanos, o PDRS (2000) revela que, em relação à
renda da população do Sudoeste da Bahia, os últimos dados disponíveis sobre a
distribuição dos chefes de família, por faixa de renda, de 19916, se constituem em
referências importantes sobre a estratificação da faixa de renda regional. De acordo com o
Censo Demográfico do referido ano, 61,0% dos chefes de família da Região Sudoeste da
Bahia tiveram rendimento de até um Salário Minímo (SM) e 7,6% não tinham nenhum
rendimento.
Ainda de acordo com os registros do PDRS, nos estratos de 1 a 3, 3 a 5 e 5 a 10
SM, a distribuição é de 10,7%, 7,0% e 8,2%, respectivamente. Apenas 5,2% dos chefes
têm rendimento superior a 10 SM. Isso revela um padrão de renda baixo e concentrado,
haja vista o percentual dos chefes de família que representam os dois extremos da
estratificação, ou seja, uma expressiva maioria com limite mínimo de rendimentos e a
minoria com limite máximo dos rendimentos.
Em 1990, havia 101.785 famílias indigentes na Região. Segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA, essa classificação refere-se àquelas famílias cuja
renda familiar corresponde, no máximo, ao valor da aquisição da cesta básica de alimentos,
atendendo aos requerimentos nutricionais recomendados pela FAO/OMS/ONU. É provável
que esse quadro já tenha sido modificado em alguns municípios, embora, na maioria deles,
6

Os dados utilizados de 1991 se justificam pela escassez de estudos mais recentes da região.

53

o número de indigentes ainda seja muito alto, conforme evidenciam as abordagens
qualitativas.
2.3. AS MARGENS
TREMEDAL.

DO

RIO GAVIÃO: OS

MUNICÍPIOS DE

ANAGÉ, BELO CAMPO

E

Os municípios beneficiados pelo Projeto Gavião são banhados pelo Rio Gavião,
considerado de grande expressão na região e conforme comentários informais, já foi
considerado o maior rio seco do Brasil. Entretanto, após a edificação da Barragem de
Anagé, passou a ser perene. Nasce no município de Jacaraci, drenando vários municípios
da região, como Condeúba, Caraíbas, Anagé e outros e desaguando no rio das Contas.
Apresenta, como principais afluentes, o riacho do Mateiro (Tremedal-Ba) e o rio Riachão,
temporário que corta o município de Maetinga-Ba. Em anexo, mapa da Bacia do Rio
Gavião – Trecho nascente/Anage (anexo 4).
A delimitação dos municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal, como área de
investigação da pesquisa, justifica-se levando em consideração o fato de terem sido
municípios selecionados e que receberam representativas e diversificadas ações do Projeto
de Desenvolvimento Comunitário do Rio Gavião e, ainda, por apresentarem grande
extensão de sua área rural e com certa representatividade na região do Sudoeste da Bahia.
Assim como em outros pequenos municípios, a agropecuária é considerada como
principal vetor da economia da área de estudo, cuja dinâmica é também movida pela renda
proveniente de benefícios sociais e rendimentos dos servidores públicos, visto que as
prefeituras municipais tornam-se os maiores empregadores destes municípios, seguido, em
menor proporção, pelo comércio e prestação de serviços.
Uma atividade interessante e comum à região Sudoeste, e aos três municípios, é a
das feiras livres. A feira constitui um espaço de troca de informações, negócios e lazer.
Local em que o pequeno produtor negocia diretamente seus produtos. Estas feiras têm dias
diferenciados para sua realização em cada município. Assim uma não prejudica o
funcionamento da outra. Estes mercados periódicos são articulados regionalmente (figuras
02 e 03).
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Figura 02.
Feira Livre no município de Anagé.
Foto da Autora, Nov. 2006.

Figura 03.
Feira Livre no município de Belo Campo.
Foto da Autora, Nov. 2006.
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Em outros termos, pode-se afirmar que os treze municípios beneficiados pelo
Projeto do Rio Gavião apresentam características sócio-culturais e econômicas
semelhantes, configurando assim, o cenário do “polígono da seca” e apresentando a
“necessidade” de implantação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional. No
entanto, destacamos algumas particularidades de cada um dos municípios estudados, com a
finalidade de aprofundar e registrar aspectos históricos, sócio-econômicos e físicos, visto a
carência de informações e estudos desta área. Além disso, ressaltamos que tais aspectos
favoreceram a implantação das ações do Pró-Gavião, que tinham como objetivo melhorar
as condições de vida desta região do Sudoeste baiano.
Em função da implantação do Projeto em áreas essencialmente rurais, buscou-se
levantar alguns dados referentes às características agropecuárias dos municípios estudados.
De acordo com os dados do censo agropecuário de 1995, quanto à utilização de suas terras
nestes municípios dentre outras atividades, há predominância da utilização de terras para
pastagens (tabela 01).

Tabela 01.
Utilização das Terras nos Municípios Estudados
Formas de utilização das terras
Municípios

Área

Lavoura

Total em

Permanentes e

produtivas não

(ha)

Temporárias

utilizadas

Anagé

123.399

9.785

57.145

37.671

Belo Campo

154.070

14.374

79.249

14.700

Tremedal

45.377

4.724

17.624

10.051

Total

322.846

28.883

154.018

62.422

Estudados

Pastagens

Lavouras em descanso e

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995.

Segundo o censo agropecuário de 1995, no que se refere à condição do produtor é
interessante observar que, em grande parte dos estabelecimentos, este é o proprietário das
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terras. Ainda que se verifique uma variação quanto aos tamanhos das propriedades, muitas
delas são pequenas. Este aspecto constitui um limite para ampliação das atividades do
pequeno produtor. Mas é preciso ressaltar a importância de que a maioria dos produtores
possui uma propriedade na qual pode desenvolver suas atividades agropecuárias.

Tabela 02.
Condição dos Produtores nos Municípios Estudados
Municípios Estudados
Condição

Anagé

Belo Campo

Tremedal

do
Produtor

Estabelecimentos

Área

Estabelecimentos

(ha)

Área Estabelecimentos

Área

(ha)

(ha)

Proprietário

5.102

151.805

1.023

43.990

2.812

121.563

Arrendatário

4

134

7

27

-

-

Parceiro

7

17

30

67

1

40

Ocupante

289

2.115

202

1.293

81

1.797

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995.

Os produtores rurais, que se encontram na condição de proprietário, parceiro ou
outra, apresentam maiores possibilidades de garantir o sustento da família, por meio da
realização das atividades voltadas para a agricultura e pecuária, normalmente buscando
realizar as atividades que representem maior produtividade em meio às adversidades de
caráter físico, econômico e outros da região.
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Tabela 03.
Principais Culturas Desenvolvidas nos Municípios Estudados
Principais Culturas (números totais)
Municípios
Estudados

Milho

Cana-de-

Feijão

Algodão

Fumo

Café

Manga

açúcar

Anagé

44

6

452

13

156

1

41

Belo Campo

17

1

132

2

-

4

5

Tremedal

20

6

166

-

-

4

6

Total

81

13

750

15

156

9

52

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995.
Tanto para as atividades agrícolas como pecuárias, a preferência é por aquelas que
representem melhor custo-benefício. Ao mesmo tempo em que também melhor se
adeqüem às condições do local e possam servir como fonte de alimento e contribuam com
a renda familiar.
Tabela 04.
Principais Rebanhos dos Municípios Estudados
Municípios
Estudados

Principais Rebanhos (números totais)
Bovinos

Ovinos

Suínos

Avicultura

Caprinos

1.220

127

375

403

134

Belo Campo

266

41

43

105

15

Tremedal

735

75

342

222

25

2.221

243

760

730

174

Anagé

Total

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995.
Visando caracterizar a área de atuação do Pró-Gavião, foram selecionados três
municípios onde se considerou a importância de cada um para a região, a extensão de suas
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áreas rurais, além da quantidade de comunidades assistidas como ocorreu com Tremedal,
com maior número, sendo 26 no total; o município de Anagé com 24 comunidades; e em
Belo Campo manteve-se a média dos demais municípios, com 13 comunidades
beneficiadas.
2.3.1. CONTEXTUALIZANDO ANAGÉ NO TEMPO E NO ESPAÇO.
O município de Anagé foi fundado pelo bandeirante Coronel João Gonçalves da
Costa, no ano de 1784, quando abria a estrada ligando o Arraial da Conquista a Caetité e
ao Rio São Francisco, onde tinha fazenda e criação de gado. No início, era ponto de
pousada de tropeiros e viajantes.
Quando Anagé ainda era Distrito de Vitória da Conquista, em 1898, tinha o nome de
São João de Vila Nova. Depois recebeu o nome de Joanopólis, e desde 1943, recebeu o
nome de Anagé, Foi emancipado em 19627, pela Lei Estadual n.º 1.656 de 05-04-1962 e
legalmente instalado em 07-04-1963.
Anagé está situado à margem direita do Rio Gavião, afluente do Rio de Contas, e
limita-se com os municípios de Belo Campo, Planalto, Tremedal, Caetano, Poções, Vitória
da Conquista, Bom Jesus da Serra e Caraíbas. Encontra-se localizado nas coordenadas 14º
36 de latitude ao sul e 41º 08 de longitude W.G.R., distância da capital via BA – 262, BR –
116 e BR – 234, aproximadamente 561 km. A figura 04 mostra parcialmente o centro
urbano de Anagé, com suas três feições urbanas principais, a Prefeitura Municipal, a Igreja
Matriz e o monumento “Gavião”, símbolo para este município.

7

Conforme o “Pequeno Dicionário dos Municípios Baianos”, do historiador Pedro Tomás Pedreira.
Município sito na M.R.H. (Micro Região Homogênea) 145 – Planalto da Conquista.
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Figura 04
Rua Sibele Botelho – Anagé.
Foto da Autora - 2006.
O município apresenta uma extensão correspondente a 1.233 km² e uma população de
aproximadamente 40.700 habitantes, sendo que, em torno de 12% dos moradores residem
na zona urbana e 88 % na zona rural, caracterizando assim um município essencialmente
rural. Apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 0,5868. Com um
Produto Interno Bruto – PIB de R$ 41.641.963,00 de acordo com o IBGE, 2003 e PIB per
capita igual a R$ 1.546,529. Dentre as suas principais atividades econômicas, destaca-se a
criação de cabras, carneiros e porcos que se adaptaram às condições climáticas da caatinga.
Em menor escala, ocorre a criação de gado. Além destas, cultiva-se a mamona, bem como
o algodão em significativa quantidade, que promoveu até a presença de duas usinas de
beneficiamento deste produto: a Algodoeira Gavião, e a Valença Industrial.
Um elemento que marca e identifica o município de Anagé na região Sudoeste é a
conhecida “Barragem de Anagé”, construída no médio curso do Rio Gavião. Esta barragem
formou um lago de 37 quilômetros quadrados e acumula um volume de água de 367
8

9

Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD /2000

Dados do IBGE/2003.
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milhões de metros cúbicos. Tornou-se um lugar aprazível aos turistas que, de toda parte,
vêm e desfrutam da beleza panorâmica formada pela vasta extensão de água. Além da
utilização pra fins de lazer, possibilitou também a irrigação de uma área de
aproximadamente 10 mil hectares, o abastecimento de água de Anagé e a implantação de
grande projeto de piscicultura, com produção de 700 toneladas de pescado por ano,
beneficiando mais de 20 mil pessoas10.
O Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS foi responsável pela
construção da barragem. O projeto previa para as famílias atingidas pela construção, lotes
de 5 hectares, irrigados, com casa de alvenaria, área comum para criação e cultura de
sequeiro, além de toda infra-estrutura básica como estradas, armazenamento, eletrificação,
saneamento, posto médico, escolas, prédios comunitários, e, ainda, assistência técnica e
extensão rural a todos os agricultores, comercialização da produção, obtenção de
financiamento em entidades de crédito oficial etc.
Todavia, por falta de representação política na Câmara Alta, o desmonte do próprio
DNOCS, a inércia política nas demais esferas governamentais e a falta de organização dos
sujeitos sociais locais, as finalidades para as quais foi construída a Barragem de Anagé,
nunca foram cumpridas. O que é possível verificar é o total abandono do projeto inicial e a
transformação desta estrutura em área de lazer para os moradores das cidades de Anagé,
Caraíbas e outras, afastando, em caráter definitivo, o verdadeiro projeto, que motivou a
construção dessa gigantesca barragem de grande importância regional.
2.3.2. CONTEXTUALIZANDO BELO CAMPO NO TEMPO E NO ESPAÇO.
Belo Campo foi criada em 23 de fevereiro de 1962, pela Lei Estadual nº 1623.
Antes de se tornar município, a localidade era conhecida por Chapada das Cacimbas e, até
no século XIX, pertencia ao atual município de Vitória da Conquista.
A localidade foi das possessões de terras da família dos bandeirantes João da Silva
Guimarães e João Gonçalves da Costa, portugueses, que na primeira metade do século
XVIII, desbravaram a região, que se chamava Sertão da Ressaca, o que equivale à maior
parte da região que compõe o sudoeste baiano11.

10

Dados apresentados pela Prefeitura Municipal de Anagé. Endereço eletrônico: http://www.anage.ba.gov.br/
Acesso 15 de janeiro de 2007.
11
Clévio Márcio de Almeida Andrade, Monografia de Especialização, Napoleão Ferraz de Araújo e a
Fundação de Belo Campo (1905-1915).Vitória da Conquista, 2000.
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A região era habitada por inúmeras tribos de índios: os Mongoiós, os Pataxós ramo
dos Botocudos, Aimorés ou Imborés descendentes dos Tupinambás. Mesmo reagindo, os
índios foram perseguidos e chacinados pelos brancos, pois eles ofereciam oposição à
ocupação do território. Foram muitos os confrontos entre a população aborígine e os
desbravadores.
Os bandeirantes, João da Silva Guimarães e João Gonçalves da Costa receberam da
Corroa Portuguesa todo o território conquistado como recompensa “pela missão vitoriosa”.
Com o retorno de João da Silva Guimarães para Minas Gerais, onde ficou até a sua morte,
as terras ficaram sob a responsabilidade de João Gonçalves da Costa, que, posteriormente,
as dividiria com seus filhos.
O município de Belo Campo encontra-se situado entre as coordenadas geográficas
de 15º02 de latitude Sul e 41º16 de longitude Oeste. Possui uma altitude média de 820m.
Faz parte da Microrregião geográfica de Vitória da Conquista e Região administrativa de
Vitória da Conquista, e também, é integrante da região Econômica Sudoeste, que
corresponde ao Planalto Sul Baiano.
Ocupa uma área de 790 km², limitando-se com os municípios de Anagé, Caraíbas,
Cândido Sales, Tremedal e Vitória da Conquista. E está a uma distância de 567 km da
capital (Salvador).
De acordo com os dados do CENSO/2000, a população total do município é de
17.645 habitantes, sendo que deste total, 8.074 estão na zona urbana e 9.571 encontram-se
na zona rural. Apresenta um IDH de 0,631 PNUD/2000 e PIB, em 2003, igual a R$
31.001.120,00 e PIB per capita de R$ 1.633,53 IBGE/2003.
A figura 05 apresenta a Praça Napoleão Ferraz, principal referência da cidade,
onde estão se encontram a Prefeitura Municipal e a primeira igreja.
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Figura 05
Praça Napoleão Ferraz – Belo Campo.
Foto da Autora - 2006.
Além da pecuária, outro fator importante que marcou, não apenas o município de
Belo Campo, mas a região Sudoeste, foi o da agricultura, que também fixou o homem
branco no Sertão da Ressaca. No início da colonização, a produção agrícola esteve voltada
apenas para a subsistência dos primeiros habitantes. Só posteriormente se verificou a
utilização da agricultura para fins comerciais.
No município, predomina o clima semi-árido, subúmido a seco, e a pluviometria
varia entre 600 e 800 mm anuais. O período mais chuvoso na região situa-se entre os
meses de novembro e fevereiro. Apresenta média térmica anual de 20,2ºC, com máxima de
24,8ºC e mínima de 15,8ºC. Considera-se de médio a alto no que se refere aos riscos de
seca, pois a área encontra-se 100% inserida no Polígono das Secas, sabendo que esta
abrange parte do Estado, da Região Nordeste e parte do norte de Minas Gerais.
A economia de Belo Campo tem por base a produção agrícola e a criação de gado,
que apresentam variações quanto à sua natureza e extensão, em virtude das restrições
impostas pelas condições de solo e clima. Na agricultura, destacam-se as culturas da
mandioca, do feijão e do milho, sendo que a maior ou menor produtividade das mesmas
está condicionada ao período de chuvas na região. Nos períodos de maior estiagem, a
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produtividade agrícola do município vê-se reduzida e, essa limitação, torna a pecuária
extensiva em uma opção para manter a população em suas terras. A pecuária é praticada
em meio à vegetação, constituída de pequena formação de pastos, do cultivo de palmas e
outras espécies de plantas forrageiras adaptadas à seca.
A agricultura, eminentemente de subsistência, requer incentivos e orientações
técnicas capazes de promover o seu desenvolvimento. O incentivo ao pequeno produtor,
sua qualificação e investimentos visando ao aumento da potencialidade agrícola da região,
constituem-se em condições essenciais para a fixação do homem no campo e,
conseqüentemente, para o desenvolvimento sócio-econômico do município.
2.3.3. CONTEXTUALIZANDO TREMEDAL NO TEMPO E NO ESPAÇO.
A história de Tremedal teve início na Fazenda do Brejo, de propriedade de Joaquim
Gonçalves, que se estabeleceu, em 1885, com sua família e agregados, proveniente do
atual município de Ubaíra. Em 1895, muitas famílias migraram para essa área,
transformando-a num povoado. Uma dessas famílias, a dos Ferraz, bem numerosa,
influenciou para que a localidade passasse a ser conhecida como Tremedal dos Ferraz,
permanecendo como distrito de Condeúba até a sua emancipação em 5 de novembro de
1953.
Os tropeiros também participaram do processo de colonização e ocupação do
município e da região. O tropeirismo foi um dos fenômenos mais importantes na ocupação
e posterior formação da região sudoeste nos séculos XVIII e XIX. Esse sistema se dava
pela utilização de tropas de muares para distribuição das mais diversas mercadorias,
promovendo o abastecimento regional de inúmeros gêneros alimentícios, ferramentas e
tecidos. Eram diversas as mercadorias transportadas: farinha de mandioca, rapaduras,
couro, fumo, toucinho, querosene, sal, sabão, facas e facões. De modo geral, podemos
afirmar que os tropeiros influenciaram de forma marcante na vida econômica, social e
cultural da região.12
Normalmente, as mercadorias eram vendidas em feiras livres, que colocavam em
contato as populações de outras localidades, facilitando o comércio e a troca de

12

Clévio Márcio de Almeida Andrade, Monografia de Especialização, Napoleão Ferraz de Araújo e a
Fundação de Belo Campo (1905-1915).Vitória da Conquista, 2000.
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informações. A região era ponto de referência para os tropeiros e mercadores, que a
utilizavam como local de apoio para descanso e reabastecimento de provisões.
O município de Tremedal tem uma superfície de 1.641,10 km² (Anuário Estatístico
da Bahia, 1996), estando a 588 km da capital Salvador. Limita-se com os municípios de
Belo Campo, Brumado, Condeúba, Vitória da Conquista e com o Estado de Minas Gerais.
A figura 06 apresenta a praça principal e a sede da Prefeitura Municipal de Tremedal.

Figura 06.
Prefeitura Municipal de Tremedal – Praça Leonel Pereira.
Foto da Autora - 2006.
De acordo com os dados de 2000, a população do município é superior a 23.500
habitantes, sendo que cerca de 3.000 habitantes vivem na zona urbana, enquanto mais de
20.000 habitantes vivem na zona rural. Tendo em 2000, IDH de 0,608, dados do PNUD,
PIB igual a R$ 35.093.958,00, IBGE/2003 e PIB per capita R$ 1.633,53 IBGE/2003.
Quanto à importância da produção agrícola de Tremedal, em termos de área,
sobressaem as culturas do feijão, cana-de-açúcar e mandioca, com 120ha cultivados, cada
uma, e as de milho em grão com 130ha. Outras de menor importância foram: banana,
laranja, manga e coco-da-baía, segundo dados do Censo Agropecuário –1995-1996.

65

Observa-se que, em relação às atividades econômicas, 47% do pessoal trabalha com
a pecuária, enquanto 25% está envolvido com a atividade mista lavoura/pecuária e 18% se
ocupa com a lavoura temporária.
Quanto às características físicas, o município de Tremedal apresenta diferentes
tipos de relevo, principalmente altiplanos e mesetas, com altitude variando entre 500 a
1.000 metros acima do nível do mar. A altitude da sede do município é de 530 metros,
destacando as Serras de Mulungu, do Espírito Santo, da Bomba. Todas ramificações da
Serra Geral.
No que se refere às características da vegetação, a maior parte do município está
coberta por vegetação rasteira tipo caatinga e capoeira, que compreende desde coberturas
arbóreas ralas até arbustivas densas, com características de adaptação às deficiências
hídricas. Nas áreas próximas aos rios, riachos e vales úmidos, predominam atividades
agrícolas e assentamento de população, próximo a estradas, facilitando a circulação de
pessoas e mercadorias, constituindo assim uma outra zona agroecológica.
O clima é caracterizado como semi-árido, com temperatura média anual de 22,3º C,
na máxima de 27,9ºC e mínima de 18,3ºC, com oito a nove meses secos. As chuvas
ocorrem de novembro a janeiro, com precipitação média anual de 715mm e distribuição
irregular.
Os municípios estudados, de um modo geral, apresentam aspectos históricos,
naturais e sócio-econômicos semelhantes aos demais municípios beneficiados pelo PróGavião. As ações também se assemelham, tendo como ponto comum, em todas as
comunidades, o alívio da pobreza rural da Bahia.
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CAPÍTULO III

3. PROJETO DA REGIÃO DO RIO GAVIÃO: ESTRUTURA E GESTÃO

3.1. O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA REGIÃO DO RIO GAVIÃO: DA
ELABORAÇÃO A EXECUÇÃO.

No contexto atual de integração dos mercados e da globalização econômica, o
grande desafio consiste no enfrentamento do combate à pobreza, focada na criação de
condições para a inclusão social. Esta tarefa se apresenta em grande parte do mundo. De
um modo geral, as informações indicam que, dos 6 bilhões de habitantes, 1,2 bilhão da
população mundial está abaixo da linha de pobreza e ganha menos de um dólar por dia. No
caso do Brasil, os dados não são muito diferentes. Segundo dados do IPEA, 34% da
população brasileira está abaixo da linha de pobreza.
Na região Nordeste, e de modo particular na Bahia, a situação se repete. O Estado
apresenta sérios problemas sócio-econômicos, marcados pela forte concentração fundiária
e de renda, que se perpetua em termos estruturais.
Há necessidade de fortes investimentos e determinação política para a melhoria das
condições de vida desse vasto contingente da população. Portanto, cabe identificar novas
oportunidades de mercado para os produtos locais e sua valorização, enfatizando suas
características diferenciadas, melhorando seus padrões de qualidade e conferindo-lhes uma
forte identidade territorial e cultural.
No Estado da Bahia, as iniciativas que buscam amenizar ou solucionar os
problemas sócio-econômicos da população têm sido, em grande parte, promovidas pela
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), sendo esta uma empresa estatal
criada em 1983, vinculada à Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia - Seplan, com
a finalidade administrativa de coordenar e promover a execução das políticas voltadas ao
Desenvolvimento Regional Sustentável na Bahia.
Em 1995, a CAR ampliou suas funções e passou a atuar, também, nas esferas rural
e urbana do Estado, exceto na Região Metropolitana de Salvador. Uma tentativa de
solucionar as disparidades dentro do estado. Para atender às diferentes regiões geo-
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econômicas da Bahia, a empresa está estruturada, atualmente, com dezessete escritórios
regionais localizados em diferentes municípios, atendendo áreas distintas do Estado.
Buscando garantir a concretização dos seus objetivos, a CAR procura estabelecer
parcerias e convênios para promover programas voltados ao desenvolvimento regional, a
exemplo do Produr, Produzir, Pró-Gavião e Cédula da Terra. Todos eles operando no
sentido de combater a pobreza na zona rural do Estado13.
Estes programas apresentam, como metas estruturadas, o princípio de combate à
pobreza rural e o desenvolvimento de ações que buscam a melhoria da qualidade de vida
da população, através da geração de emprego e renda, com base no desenvolvimento autosustentável dos municípios beneficiados. Esse é o discurso oficial e materializado em seus
documentos e veementemente, protagonizado pelos agentes públicos responsáveis pelo
projeto estatal em análise.
Do conjunto de ações e programas desenvolvidos pela CAR, chama a atenção pela
sua dimensão e proposta de aumento da produção e produtividade agropecuária e do
enfoque na busca do “combate a pobreza”, o Projeto de Desenvolvimento Comunitário da
Região do Rio Gavião - O Pró-Gavião.
A CAR lançou, em 1997, o Projeto Gavião, assim denominado por compreender o
espaço territorial limitado pela bacia do Rio Gavião, que está situada ao sul da parte central
do Estado da Bahia, caracterizada por condições ambientais muito frágeis e por um
contexto histórico e socioeconômico que produziu um quadro de pobreza rural socialmente
abrangente. O projeto insere-se dentro da estratégia do Governo do Estado em apoiar os
pequenos produtores rurais.
Para a implantação do referido projeto, foi inicialmente realizado um trabalho
diagnóstico da região, visto a carência de estudos sobre a área da bacia hidrográfica do Rio
Gavião. Com base neste diagnóstico, foi elaborado o projeto pelos técnicos da CAR, que
apresentaram como objetivo geral: aumentar a renda e melhorar as condições de vida das
famílias rurais pobres, através de investimentos na produção agropecuária e agroindustrial
e na melhoria e ampliação da infra-estrutura e dos serviços básicos.
Este objetivo, por sua vez, se apoiava em quatro linhas estratégicas voltadas para o
fortalecimento e/ou criação de organizações rurais de base: o melhoramento da
participação de agricultores e agricultoras; a importância atribuída à relação entre o

13

Dados constantes na revista Pró-Gavião, publicada em dezembro de 2002.
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desenvolvimento e a mulher do meio rural; a redução dos riscos relacionados com a seca e
o desenvolvimento da produção agrícola.(1998: 50)
Também com base no Diagnóstico-Projeto de Desenvolvimento Comunitário da
Região do Rio Gavião realizado, foi feita a seleção dos municípios e das comunidades a
serem beneficiadas pelo projeto, tendo em vista três níveis de investigação, sendo eles: o
produtor, a comunidade e a região. Para a realização desta fase, foi adotada uma
metodologia que consistia na aplicação de questionários com os pequenos produtores14.
Para conhecimento do perfil dos municípios e das comunidades, a equipe do
Projeto visitou 309 comunidades e aplicou os questionários para identificar os principais
problemas e possíveis alternativas de solução.
Com base nos dados relacionados aos aspectos físicos, sociais e econômicos, o
referido documento apresenta um quadro de considerações gerais sobre a qualidade de vida
das comunidades investigadas e conclui:
As populações rurais dessa típica região do Nordeste semi-árido, onde
os indicadores sócio-econômicos apontam para um quadro de pobreza
absoluta. A região, penalizada por nunca ter sido objeto de Programas
Especiais de Desenvolvimento Governamentais, Federal e Estadual,
apresenta uma reduzida oferta de serviços públicos essenciais, que,
aliada a um nível de renda muito baixo e flutuante, caracterizam o
precário equilíbrio em que as populações pobres do meio rural se
encontram para assegurar sua sobrevivência. (1988:30)

Observa-se que este diagnóstico realizado serviu como justificativa para a
implantação do Projeto do Rio Gavião. Conforme o documento, observa-se que:
Particularmente grave é a dieta alimentar destas populações, que, além
de pouco diversificada, é muito pobre de componentes protéicos
essenciais. Elevadas taxas de mortalidade infantil, nanismo, reduzido
desenvolvimento intelectual, etc. São indicadores presentes na região
causados pela desnutrição. (l998:17)

Frente a esta leitura da região, deu-se a elaboração do Pró-Gavião, que se justifica
pela necessidade de apoiar os pequenos agricultores familiares no enfrentamento dos seus
problemas estruturais. Tendo, ainda, em sua justificativa o desejo de substituir o
assistencialismo e o clientelismo pelo estímulo à capacidade produtiva e à organização dos
14

No que diz respeito ao produtor foram visitadas 54 propriedades de até 100ha, aplicando-se questionários
elaborados pelo CPATSA -Centro de Pesquisas Agropecuárias do Trópico Semi-Árido, abrangendo desde o
sistema de produção, renda, emprego, até aspectos organizativos e sociais.
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produtores, reproduzindo uma nova lógica de gestão estatal sobre a região, baseada nas
chamadas parcerias, na participação da comunidade e na valorização da cultura local.
Soma-se à justificativa, um dos objetivos do Projeto que é o de contribuir para a
melhoria das condições de vida dos pequenos produtores rurais com e sem a posse da terra,
mediante adoção de diversas atividades e ações integradas, que visem ao aumento da
produção e produtividade agropecuária, incremento dos níveis de alimentação, elevação da
renda e bem-estar social dos lavradores.
Apesar dos objetivos propostos, pode-se afirmar que o Projeto foi idealizado e
executado de “cima para baixo”. Outras instituições como sindicatos, associações de
moradores e de pequenos produtores rurais foram apenas “colaboradores” no
desenvolvimento do Projeto. Entretanto, não tinham nenhum poder de influenciar, no que
se refere às decisões de alocação dos recursos, dimensão das ações, a exemplo da fábrica
de farinha da comunidade de Bela Vista, localizada no município de Belo Campo. Decisão
atribuída apenas aos representantes responsáveis pela execução do projeto, com
intervenção incipiente das entidades interessadas.
De acordo com a população beneficiada, a fábrica foi um grande investimento, mas
ainda não atende à demanda da comunidade. O mesmo se verificou com a escolha dos
locais e com a decisão da melhor maneira de se concretizar uma ação planejada. Um outro
exemplo ocorreu na comunidade de Lajedo em Anagé. Ali foi realizada a construção de
uma represa com o intuito de solucionar a questão da falta de água. No entanto, de acordo
com os moradores da localidade, a represa é de difícil acesso, distante das residências
rurais e por estes motivos, muitos desistem, de utilizar a água do local. (figura 07 )
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Figura 07.
Represa de Lagedo/Anagé – Obra do Pró-Gavião.
Foto da Autora – 2006.

Para melhor compreender o que de fato constitui o Pró-Gavião e suas ações, um
questionamento torna-se necessário: este Projeto foi mais uma das inúmeras propostas
inseridas dentro de um quadro de forte pobreza rural intervinda pelas ações do Estado ou
uma proposta “nova” ou “inovadora”?
Com base neste questionamento, entende-se que, o Pró-Gavião se constitui em mais
um projeto de desenvolvimento regional, não essencialmente inovador, mas com
particularidades que o diferencia em relação a outros projetos de desenvolvimento em
outras áreas do semi-árido ou do sertão nordestino.
Sem embargo, pela sua diversidade ambiental e riqueza cultural, as atividades
agrícolas do Semi-Árido baiano oferecem um espaço promissor para implantação de um
projeto como esse. No entanto, ainda se questiona a maneira pela qual se desenvolveram
essas ações e, ainda, como ocorreu a inserção dos protagonistas e dos beneficiados no
desenvolvimento do projeto.
O Pró-Gavião foi estabelecido para ser desenvolvido em treze municípios da área
administrativa do Sudoeste da Bahia. Em entrevista realizada em setembro de 2006 com o
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Sr. N. P. S. engenheiro agrônomo, Gerente Regional do Projeto, a escolha destes
municípios e de algumas comunidades se deu considerando que:
Foram escolhidas principalmente as comunidades mais carentes e
buscando aquelas comunidades que não tinham nenhuma política
pública, ainda sendo trabalhada. Ou seja, as comunidades mais
excluídas das ações municipal e governamental.

A área de atuação das ações do Pró-Gavião corresponde a 14.718Km², o que
equivale a 1,94% da superfície do estado da Bahia. Os municípios que compõem a área de
abrangência do Pró-Gavião são: Anagé, Belo Campo, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros,
Guajeru, Jacaraci, Presidente Jânio Quadros, Licínio de Almeida, Maetinga, Mortugaba,
Piripá e Tremedal.
Do conjunto dos municípios selecionados nem todas as comunidades rurais foram
beneficiadas, como afirma o entrevistado.
...não trabalhou com todas as comunidades dos municípios, mas dando
um foco em torno de 15% a 20% das comunidades do município, isso
para que a gente pudesse focar mais nas ações e ver um resultado para
não pulverizar tanto os recursos que foram estipulados para ser em
trabalhados.

Os municípios atendidos caracterizam-se pela concentração de famílias vivendo em
áreas rurais, constituídas por pequenos produtores com propriedade de até 50ha e que se
encontram abaixo da linha de pobreza. E, visando a fixar esta população no campo, foram
desenvolvidas ações do Pró-Gavião, visto que, em decorrência da extrema pobreza, uma
considerável parcela dessa população acaba migrando para centros urbanos na tentativa de
empregar sua força de trabalho durante boa parte do ano. Geralmente nos períodos de seca.
Uma outra característica, bastante expressiva, dessa região refere-se aos sérios
problemas estruturais como a irregularidade das chuvas e o isolamento do resto da
economia, pela carência de estradas pavimentadas, dificultando o fluxo de pessoas e o
abastecimento da região durante todo o ano.
No que diz respeito à irregularidade das precipitações na região, esta constitui uma
forte limitação agro-ecológica, pois o desenvolvimento da potencialidade agropecuária da
região encontra-se atrelado ao abastecimento e manejo dos recursos hídricos disponíveis.
Diante desse quadro, em que a região necessita de uma infra-estrutura básica e
social e de fomento de atividades produtivas capazes de oferecer uma maior rentabilidade
aos pequenos produtores rurais, o Governo do Estado da Bahia, através da implementação
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do Pró-Gavião, estabeleceu como meta incrementar, sob forma sustentável, a renda da
população rural, através do aumento da produção e da produtividade agropecuária, além do
melhoramento no abastecimento de serviços e infra-estrutura básica e social.
As metas estabelecidas pelo Pró-Gavião foram voltadas para os campos de
desenvolvimento comunitário, agropecuário e para o financiamento do desenvolvimento de
pequenas propriedades rurais. Estas ações tiveram como público-alvo cerca de 14.300
famílias rurais, para serem atendidas num período de sete anos. No entanto, os dados
apresentados pelo Relatório Final do Projeto indicam que o Pró-Gavião ultrapassou sua
meta, chegando a atender 17.111 famílias, adicionando 2.324 famílias, ou seja, 16% acima
do programado.

3.2. O PAPEL

DOS

AGENTES FINANCIADORES

E DOS

ARRANJOS INSTITUCIONAIS

NO

PROJETO COMUNITÁRIO DO RIO GAVIÃO.

Para concretizar a possibilidade de implantar processos econômicos dinâmicos,
baseados na pequena propriedade familiar das áreas rurais dos treze municípios da bacia do
rio Gavião, foram necessários investimentos derivados dos recursos originados do Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA15, do Governo do Estado da Bahia e
dos próprios beneficiados do Projeto.
O Pró-Gavião teve o fortalecimento de parcerias de organizações de produtores,
através de programas públicos, como uma das linhas prioritárias com o intuito de
privilegiar os produtos locais, mesmo que alguns deles se limitassem a ofertas sazonais.
Para tanto, seria preciso abranger o fortalecimento das redes locais de assistência técnica, o
crédito simplificado e a adequação de uma legislação fiscal e tributária que considerasse o
15

O Capital Internacional para Desenvolvimento Agrícola (IFAD), uma agência especializada das Nações
Unidas, era estabelecido como uma instituição financeira internacional em 1977 como um dos resultados
principais da 1974 da Conferência de Comida Mundial no ano de 1974. A Conferência foi organizada em
resposta às crises de alimentos principalmente dos paises subsaarianos Africanos. A conferência deliberou
que um Capital Internacional para Desenvolvimento Agrícola deveria ser estabelecido para financiar
desenvolvimento agrícola imediatamente projeta principalmente para produção de comida nos países em
desenvolvimento. Uma das estratégias mais importantes que emergiram da conferência foi que as causas de
insegurança de comida e escassez não eram tanto fracassos em produção de comida, mas problemas
estruturais relativo a pobreza e para o fato que a maioria das populações pobres do mundo em
desenvolvimento se concentrou em áreas rurais.
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contexto da realidade agro-ecológica e sócio-econômica do Semi-Árido. Tudo isso exigiria
um esforço das ações de desenvolvimento, bem como da disponibilidade de recursos que
estivessem voltados para criar condições de viabilidade da política central do Pró-Gavião.
Para atingir estes propósitos e diante dos desafios apresentados, tornou-se
fundamental a articulação do Pró-Gavião com organismos internacionais que atuam em
políticas públicas, para, desta maneira, fortalecer e gerar meios de trabalhar as ações com
vista a alterar a realidade destas comunidades.
Um dos parceiros conectados para esta finalidade foi o FIDA que, ainda em 1988,
em visita ao Brasil, escolheu a Região Nordeste como prioritária na intervenção desta
instituição no território nacional.
O FIDA, a entidade que se tornou parceiro de fundamental importância para o PróGavião, foi criado no ano de 1976, tendo como objetivo mobilizar e fornecer, em
condições de favorabilidade, recursos financeiros “suplementares” ao desenvolvimento
agrícola dos Estados Membros em desenvolvimento. Sediado em Roma, Itália, está
integrado ao Sistema das Nações Unidas, sendo uma instituição especializada em políticas
públicas.
Enquanto principal agente financiador do Pró-Gavião, o FIDA firmou parceria com
a CAR no mês de agosto de 1996, efetivando o contrato apenas em março de 1997. O
programa, a princípio, tinha um período de duração demarcado para dezembro de 2003,
mas, por questões de ajustes na própria implantação este prazo foi estendido para
dezembro de 2005. E em ainda em 2006, algumas ações, como a organização de
cooperativas, estão em andamento.
Os dados sobre a origem dos recursos financeiros, investidos no desenvolvimento
das ações do Projeto para os treze municípios beneficiados, encontram se estruturados na
tabela 05.
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Tabela 05.
Projeto Pró-Gavião – Estado da Bahia
Valores e Origem dos Recursos Financeiros do Pró-Gavião
2006
Origem

Valores

%

(em U$)

(em relação ao total)

US$ 20.117.590,00

50%

Governo do Estado da Bahia

US$ 19.872.143,00

49%

Próprios Beneficiados

US$ 411.838,00

1%

Total

US$ 40,3 milhões

100%

Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrícola -FIDA

Fonte: Relatório Final das Ações do Pró-Gavião.
A princípio, as ações a serem desenvolvidas tiveram caráter diversificado, em que
cada comunidade receberia uma ou mais ações, adequadas a sua realidade, levando em
consideração o diagnóstico realizado antes da implementação das ações, somado à
discussão no município e na comunidade a respeito das necessidades e potencialidades da
mesma.
Desse modo, o Pró-Gavião apresentou uma diversidade de ações voltadas para que
o pequeno produtor fosse fixado no campo. Tais ações, de acordo com a Revista do PróGavião16, eram iniciadas com a organização da comunidade, com o desenvolvimento de
tecnologia e a realização de capacitação e, em seguida, a depender do perfil de cada
comunidade, haveria o financiamento para compra de equipamentos e outros.
Um tipo de ação bastante interessante refere-se ao financiamento do crédito
destinado aos pequenos produtores para que eles desenvolvessem suas atividades de
acordo com a metodologia utilizada e aprendida com o projeto. Neste sentido, observa-se
que a relação dos pequenos agricultores era também marcada por alguns princípios ou
regras, tais como a organização da comunidade em Associações de Moradores ou de
Pequenos Agricultores e, também, pela participação nos pequenos cursos de aprendizagem
oferecidos.
16

Revista do Pró-Gavião, do Governo do Estado da Bahia - publicada em Dezembro de 2002.
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Na questão de gênero, o trabalho com as mulheres também caracterizou o conjunto
das ações do Pró-Gavião, no sentido de estimular e valorizar as atividades já desenvolvidas
pelas mulheres dos municípios alvo do projeto, que, além de assumir os papéis sociais de
mãe e dona de casa, têm participado nas decisões como chefes de família, uma vez que, em
muitos casos, os maridos estão ausentes do lar. Elas desenvolveram atividades relacionadas
com as práticas artesanais, como a produção de panelas, jarros e outros artefatos de barro
para comercialização e complemento da renda familiar.
Das ações desenvolvidas pelo Projeto, uma das que apresentam maior visibilidade e
mais presentes nos diferentes municípios, relaciona-se ao processo de construção de
barragens e cisternas domiciliares para armazenamento da água da chuva, já que a região
enfrenta longos períodos de estiagem. A figura 08 ilustra o modelo de cisterna construída
com recursos do projeto.

Figura 08.
Cisterna para Armazenamento da água da chuva – Obra do Pró-Gavião
Foto da Autora - 2006.
Uma outra preocupação foi a de intensificar e/ou melhorar a produtividade de
culturas já desenvolvidas na região, como é o caso da mandioca, da palma e do feijão,
dentre outras.
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A implementação dos microempreendimentos para produção dos derivados do
couro, da mandioca, produção de doces e bordados também fizeram parte do cenário das
ações desenvolvidas pelo Pró-Gavião.
Para que muitas das ações acima referidas se concretizassem e promovessem o tão
esperado desenvolvimento ou, apenas, amenizassem os problemas da pobreza da região e
alimentassem a expectativa dos pequenos produtores familiares do sudoeste da Bahia foi
necessária a participação e, também, a contribuição das esferas estaduais, municipais e dos
moradores das comunidades beneficiadas.
Na concretização das ações, o projeto também buscou realizar gestões de parcerias
com organismos governamentais e não-governamentais. Dentre os quais, destaca-se a
Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Estado da Bahia (Aecofaba). Essa
associação teve relevante importância na formação de multiplicadores das técnicas e
conhecimentos, visando a contribuir com o aumento da produção e da produtividade
agrícola.
Além da Aecofaba, participaram também, atuando como co-executores do Projeto,
na medida em que eram responsáveis por cursos, treinamentos e outros, a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
(SENAR). O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) atuou no financiamento, permitindo o
acesso dos produtores rurais ao crédito.
Também estavam inclusos como integrantes do projeto, na categoria de parceiros,
a Bahia Pesca S/A (BAHIA PESCA), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB) e a Agência de Fomento do Estado da Bahia S. A. (DESENBANCO). No entanto,
estas instituições não tiveram significativa participação. Elas não tiveram participação na
elaboração ou definição das ações do Projeto e pouco contribuíram para sua realização.
Foram inseridas quando o Projeto já estava em andamento. No mesmo sentido ocorreu com
as Associações Comunitárias e Cooperativas de Produtores dos municípios integrantes do
projeto, fortalecendo, ainda mais, a maior contradição do Projeto, em termos de arranjo
institucional: o esvaziamento das entidades que estejam diretamente relacionadas com o
público-alvo.
Mesmo com o arranjo institucional estabelecido ao longo da execução dos
trabalhos, de um modo geral, pode-se afirmar que o governo do Estado, por meio da CAR,
se apresenta como o grande protagonista no Pró-Gavião, com grande controle das ações,
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desde as decisões até a sua execução. Somando ao governo estadual, é pertinente também a
participação do FIDA e secundariamente das comunidades dos municípios beneficiados,
principalmente as mais ativas.
Uma postura muito comum entre os protagonistas e beneficiados do Pró-Gavião é
a de atribuir os avanços e os méritos das ações do projeto sempre ao governo do Estado e,
em alguns casos, até mesmo à figuras políticas, que se tornaram defensoras do Projeto.
Não é difícil associar as ações do projeto à questão política partidária da Bahia. No
entanto, quando questionado sobre a participação das prefeituras dos municípios
beneficiados, o gerente regional do Projeto afirma que estas não tiveram nenhuma
participação financeira, mas apenas com aportes, tais como espaço físico para reuniões,
máquinas, equipamentos, meios de transportes quando necessários.
Neste contexto, o poder municipal exercia influência tanto na escolha das
comunidades, quanto no desenvolvimento e aprovação das ações a serem realizadas. Em
entrevista, o Sr. N.P.S. aponta a importância do poder municipal, enfatizando a figura do
prefeito:
“... nada mais lógico que o principal órgão representativo do município
é a prefeitura, como é o sindicato dos trabalhadores, nós
trabalhávamos com os sindicatos com a prefeitura, mas a instancia
maior política do município é o prefeito, o prefeito tem suas lideranças
e é a maior liderança ele foi eleito pelo povo ali dentro lógico ele tem
sua influência, mas isso não determinou a escolha de comunidades e
de obras”.

Em contrapartida, o Sr. C.F.S.17 afirma que o poder público municipal tinha
significativa participação na tomada de decisões referentes à escolha das comunidades e da
efetivação das ações, mesmo contando com a participação e opinião das associações locais
dos pequenos produtores.
“A prefeitura não teve participação na elaboração das ações, participou
mais da execução, indicando as comunidades e as prioridades, como
em muitos casos a comunidade não tinha como participar com 10% a
prefeitura contribuiu com equipamentos e mão de obra. As
comunidades foram indicadas pela prefeitura e outras foram iniciativas
do próprio projeto. Em alguns casos as ações foram indicadas pela
prefeitura ouvindo as necessidades da comunidade, em outros casos as
comunidades indicaram as ações.”

17

Prefeito em exercício do Município de Belo Campo durante a implantação das ações do Projeto Gavião no
municípios, entrevistado em Setembro de 2006.
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Quanto à questão da participação dos diferentes segmentos na gestão do PróGavião, o gerente do Projeto afirma que o FIDA aponta, como exigência, a participação de
toda a sociedade nas discussões e decisões para a concretização das ações. No entanto, o
mesmo aponta que antes da implantação do projeto nos municípios das margens do rio
Gavião, nenhuma comunidade foi consultada a respeito da aprovação ou não para
implantação.
Nesta linha, justifica-se que a participação das comunidades ocorreu posteriormente
quando, após observação e diagnóstico, as ações estavam para serem desenvolvidas. Foi
neste momento estabelecida como critério para o desenvolvimento das ações em cada
comunidade, a formação de Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais,
criando um espaço onde as propostas do projeto deveriam ser analisadas e discutidas,
atendendo à solicitação do FIDA, no que se refere à questão da participação das
comunidades na realização do Projeto. Porém, é pertinente enfocar que o princípio da
participação não se deu em todo o processo, mas a partir do próprio interesse das principais
entidades, o que, na verdade, serviu como motivo de construção do discurso da
“participação”, mas com forte centralização dessas entidades, observando-se com certa
dissimulação o arranjo institucional.
Entretanto, mobilizar a participação da população, identificar situações, apontar
prioridades e, ainda, chegar à realização das ações não foi tarefa fácil. Em função disso, o
cronograma do projeto foi alterado. O período de tempo estipulado para a concretização
das ações não foi suficiente. Ainda em dezembro de 2006, algumas ações encontravam-se
em fase de conclusão, o que demonstra que as políticas públicas de desenvolvimento, de
fato, não são “milagrosas”. E ainda, que as mesmas devem ser entendidas como processo,
de modo especial em se tratando da participação das comunidades rurais.
A comunidade rural possui peculiaridades, muitas vezes, distantes de todo um
dinamismo presente em comunidades urbanas. Torna-se por demais necessária uma
intervenção educacional, abstraindo suas diversidades e concentrando a atenção sobre
aspectos que, verdadeiramente, têm em comum.
Em detrimento desta particularidade, e para que o programa apresentasse resultados
significativos, foi importante firmar parcerias com algumas entidades. Dentre elas, estava o
SEBRAE18 que, no ano de 1998, assinou o primeiro contrato de prestação de serviços com
18

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, trabalha desde 1972 pelo desenvolvimento
sustentável das empresas de pequeno porte.
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a CAR para atuar na capacitação dos microempreendimentos rurais atendidos pelo PróGavião. Trabalho que, inicialmente, começou com os procedimentos de sensibilização e
realização de diagnóstico. No entanto, não obteve um resultado satisfatório como elemento
transformador da realidade empresarial e sócio-econômica das comunidades atendidas.
Na verdade, seria humanamente impossível obter resultados de maior impacto
social, num contexto complexo e amplo como é a realidade das comunidades rurais do
objeto de estudo e, em um período tão curto, com grupos em condições extremas de
desconhecimento no que se refere à “gestão” dos microempreendimentos.19
Por essas razões, os trabalhos foram interrompidos no final de 1998 e só foram
retomados em setembro de 2000, com um contrato definido sob novas bases, e com uma
nova proposta de trabalho, concernente com as filosofias do SEBRAE e da CAR e
compatível com a proposta do Pró-Gavião.
O novo modelo de intervenção tinha como objetivo maior, desenvolver um modelo
de gestão e capacitação de microempreendedores, que permitisse agregação de valor ao
produto, bem como visava à melhoria da qualidade de produção em sentido amplo, com a
consolidação do mercado, como também estabelecia padrões básicos de manipulação,
higiene, qualidade, homogeneidade, embalagem e logística dos produtos gerados por esses
microempreendimentos.
Como o desafio era enorme e complexo, entenderam – SEBRAE e CAR – que a
estrutura de trabalho deveria obedecer a uma cronologia bem definida de intervenções, de
maneira gradual, abrangendo quatro fases:
I-

Noções básicas: reconhecimento da situação presente e das perspectivas futuras,
treinamentos com abordagem sistêmica e sensibilizadora.

II-

Prática: implica o como fazer, de maneira pragmática, com simulações reais.

III-

Implantação: implementar todos os conhecimentos adquiridos nas fases anteriores,
estruturando um programa de gestão abrangente, de acordo com o plano de
negócio do micro-empreendimento.

IV-

Sustentação: consolidação do micro-empreendimento como um negócio viável e
sustentável.
Há de se ressaltar que a cronologia sofreu alterações, em função do tempo de início

e término das ações, de modo que, a quarta fase foi comprometida e, em setembro de 2006,
observou-se que os microempreendimentos, a exemplo da fábrica de farinha e derivados da
19

Dados obtidos a partir de relatórios internos fornecidos pelo SEBRAE
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mandioca da comunidade de Bela Vista, no município de Belo Campo, encontra, ainda
hoje, dificuldades para se consolidar. Conforme aponta o representante da Associação dos
Pequenos Produtores de Bela Vista20:
“A fábrica está funcionando com um grupo de pessoas e um gerente.
Mas, o agricultor ainda se queixa, pois seu produto é vendido para
atravessadores e hoje entrega a mandioca por quilo e gostaria de
fabricar a farinha e comercializá-la...estamos buscando consolidar
uma cooperativa, sendo o único meio para vender o produto no
mercado.”

Na opinião dos protagonistas, representantes dos sindicatos e associações e,
principalmente, dos beneficiados, a informação e o conhecimento são sem dúvida os
maiores benefícios deixados pelo Pró-Gavião. No entanto, a carência de conhecimento
ainda é uma característica presente na vida do pequeno produtor.
Por outro lado, é também consenso entre os envolvidos no projeto, que o mesmo
deveria continuar, principalmente aqueles beneficiados que não se sentem plenamente
satisfeitos com o projeto. Para eles fica a expectativa de que deveriam ter mais ações e que
os momentos de orientação não foram suficientes para solucionar os inúmeros problemas
com os quais o pequeno produtor convive diariamente.
Um outro aspecto interessante foi a relação tempo versus execução das ações.
Algumas ações tiveram significativa importância na fase do planejamento, mas não
chegaram a ser executadas. As ações que tinham como objetivo sanar ou amenizar
impactos ambientais diagnosticados na fase inicial do Projeto como avaliação de riscos
ambientais não foram realizadas. Também não foram desenvolvidas as pesquisas previstas
a respeito de descartes em afluente como o da manipueira e o do vinhoto, normalmente
lançados a céu aberto pelas pequenas fábricas de farinha.
A proposta de implantação de bosques energéticos e a implantação de programas de
Educação Ambiental também não se consolidaram. Este fato talvez se explique pela
ausência de articulação entre o Projeto e as instituições educacionais da comunidade,
igrejas ou outras instituições que poderiam contribuir no sentido de divulgar e auxiliar na
preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, que era uma das propostas do
Pró-Gavião.

20

Entrevista realizada em Setembro de 2006.
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Por outro lado, pode ter faltado articulação entre as instituições “parceiras”, durante
as orientações e assistência técnica, e poderiam também ter sido inseridas as propostas
relacionadas ao meio ambiente, sua preservação e conservação. Não apenas como
modismo em se falar deste tema, mas pela efetivação de pequenas ações que estariam
contribuindo com a redução de impactos ambientais visíveis na região a exemplo da
utilização da lenha como combustível, principalmente nas fábricas de farinha; o
lançamento a céu aberto de resíduos líquidos e sólidos, oriundos das fábricas, que
provocam mau cheiro, atrai insetos e contribui com a proliferação de doenças.
Nem sempre é necessário um montante de recursos ou grandes ações para amenizar
ou, até mesmo, solucionar alguns problemas que, infelizmente, a população acaba se
acostumando a conviver. O conhecimento da realidade local e as possibilidades e
oportunidades existentes em uma comunidade são passos para se encontrar as soluções
mais viáveis dos problemas locais. O que, efetivamente, não foi observado no projeto em
estudo, em função de elementos estruturais que aparecem fragilizados no processo de
execução, como a falta de melhor organização das entidades representativas das
comunidades beneficiadas, assim como a centralização da execução dos serviços. Fatos
que evidenciaram a mera formalidade da “participação” popular. Inexistiu qualquer lastro
institucional onde a materialidade da participação fosse observada. Fato constatado por um
projeto que, no seu seio, não tinha qualquer pretensão de intervenção dos verdadeiros
sujeitos sociais.

3.3.

SIGNIFICADO

DOS

COMPONENTES

DE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AGROPECUÁRIO

DO

E DE

PROJETO GAVIÃO: O
PEQUENAS PROPRIEDADES

RURAIS.
Três componentes básicos foram estabelecidos como ações do Pró-Gavião: o
Desenvolvimento Comunitário, o Desenvolvimento Agropecuário e o Desenvolvimento de
Pequenas Propriedades Rurais.
Desenvolvimento Comunitário: Nesta linha de ação, estabeleceu-se a realização de
atividades relacionadas a obras de infra-estrutura e serviços sociais visando ao
melhoramento das condições de vida. Estas atividades incluem a capacitação da mão-deobra, por meio de cursos e treinamentos e da assistência técnica, visando a um melhor
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manejo dos recursos naturais, que seja capaz de propiciar o desenvolvimento da
agropecuária da região; de valorizar o trabalho da mulher rural; de apoiar a organização
dos produtores; de investir em sistemas alternativos de captação e armazenamento de água;
além do reforço à infra-estrutura básica, através da melhoria de estradas vicinais e obras de
irrigação comunitária e eletrificação rural.
Para a realização das ações voltadas para o Desenvolvimento Comunitário, foram
destinados 13,46 milhões de dólares. De acordo com o Relatório Final do Projeto Gavião21,
este valor foi utilizado na realização de ações como: oferta de 360 bolsas de estudos
fornecidas para crianças de comunidades pobres; construção de 140 reservatórios de água,
cada um para ser utilizado por 10 famílias; realização de 2.600 ligações de água
estabelecidas e mantidas por associações dos usuários de água; manutenção e reparo 200
Km de estrada nos treze municípios; e construção de 2.450 cisternas entre outras
atividades.
O segundo componente, a política do Desenvolvimento Agropecuário, se constituiu
no eixo da estratégia de desenvolvimento do Projeto. Através dele, as bases para o
desenvolvimento agropecuário sustentável da região estruturaram-se a partir de ações que
permearam a validação de tecnologia: assistência técnica e extensão rural objetivando a
oferta de tecnologias capazes de incrementar a produtividade agropecuária; e a oferta de
cursos de capacitação dos beneficiados (técnicos e produtores) visando à qualificação da
mão-de-obra e à promoção de reforço às pequenas empresas rurais, através de mecanismos
de incentivo aos pequenos empreendedores.
De acordo com o relatório final do Projeto, foram destinados 10,17 milhões de
dólares para esta área, gastos principalmente com a realização de seminários de
treinamento, eventos de treinamento técnico, treinamento em administração rural básica e
assistência técnica.
Estes eventos, normalmente, ocorriam nas comunidades beneficiadas ou em
localidades vizinhas. Neste caso, os beneficiados eram transportados para o local do
evento. Em alguns casos, o transporte era feito, até mesmo, para outros municípios, com o
intuito de apresentar experiências bem sucedidas ou apenas para facilitar a realização do
curso ou treinamento. Em conversa informal com os beneficiados do projeto, observou-se

21

Relatório de Finalização do Projeto de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião, elaborado
em Setembro de 2006.
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que os mesmos estavam sempre dispostos a buscar informações e melhorias para a sua
produção.
O Financiamento do Desenvolvimento de Pequenas Propriedades Rurais, outro
componente de ação do Projeto, visava ao desenvolvimento de cerca de 7.000 pequenas
propriedades. Foi criado um Fundo de Financiamento, que exigia como pré – requisito para
o investimento na criação de animais e liberação do crédito, a garantia de que a
propriedade ao ser beneficiada tivesse capacidade de suporte forrageiro, a fim de assegurar
a alimentação animal na época da seca.
Esse componente de ação ficou estruturado em três sub-itens: 1) Componente de
Serviços de Financiamento Rural, para o qual foram destinados 9,76 milhões de dólares,
investidos em um programa de crédito, que estabelecia e liberava recursos aos pequenos
produtores para a criação de microempresas rurais; 2) O Componente de Monitoramento e
Avaliação, que recebeu 560 mil dólares e propunha assegurar a concretização das
atividades planejadas do projeto, o que chamaríamos de custo funcional de manutenção; 3)
Unidade de Execução do Projeto, com um investimento no valor de 1,25 milhão de
dólares, visando à participação dos beneficiados por meio de Conselhos, Comitês e outros.

3.4. O PERFIL

DOS

BENEFICIADOS

PELO

PROJETO COMUNITÁRIO

DO

RIO GAVIÃO

NOS

MUNICÍPIOS ESTUDADOS.

Buscando compreender melhor de que maneira ocorreu a realização das ações do
Projeto Gavião nos municípios do Sudoeste da Bahia, realizou-se uma pesquisa de campo
com base na técnica de amostragem aleatória em comunidades de três dos municípios
beneficiados.
Os municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal, já caracterizados no capítulo II,
constituíram a amostragem do estudo da presente dissertação de mestrado. Em cada
município, a proposta de seleção das comunidades a serem investigadas levou em conta a
diversidade das ações recebidas. As comunidades foram selecionadas no início do projeto e
ajustadas ao longo da execução.
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Tabela 06.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Municípios e Famílias Atendidas em relação ao total – 1997 a 2005
Municípios

Nº de Famílias

% em relação ao total

Anagé

3.058

17,9

Belo Campo

960

5,6

Tremedal

2.230

13,1

Três Municipios

6.248

36,6

Total do Projeto

17.071

100,0

Fonte: SEPLAN/CAR -Pró-Gavião - Set.2006.
Para melhor compreensão e leitura da forma pela qual foram desenvolvidas as
ações do projeto, realizou-se o trabalho de campo, onde foram aplicados questionários com
as famílias beneficiadas. A formulação dos questionários da presente pesquisa teve como
objetivo levantar informações a respeito do perfil das famílias, identificar as atividades,
organização do trabalho, e destinação da produção.
Com base nos dados dos questionários aplicados em propriedades e domicílios
rurais nos municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal, procurou-se delinear o perfil dos
beneficiados que praticavam a agricultura de base familiar.
A produção familiar mostra maior diversidade em seus aspectos, no processo de
produção e na realização do consumo, que são fundamentais à sua subsistência e que
constitui, também, por uma identidade cultural bem singular, e ainda fartamente observada
na realidade do campo brasileiro, notadamente nas regiões mais pobres.
Nessa linha, vale salientar que, do conjunto dos entrevistados, em termos de faixa
etária, destaca-se o grupo de pessoas com idade acima dos 50 anos, o que indica e confirma
um perfil mais envelhecido da população rural e correlativamente menor participação da
população mais jovem, presumindo que, em médio prazo, esse processo de renovação entre
as gerações não mais se materializará. (tabela 07)
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Tabela 07.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Distribuição dos beneficiados por município, segundo a faixa etária (em %).
2006

Faixa Etária

Distribuição dos Beneficiados - em %

(Anos)

Anagé

Belo Campo

Tremedal

Total

20 a menos de 30

-

5,3

-

1,8

30 a menos de 40

20

36,8

23,1

26,3

40 a menos de 50

20

31,6

30,7

26,3

50 a menos de 60

16

15,8

23,1

17,5

Mais de 60

44

10,5

23,1

28,1

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
Em relação à distribuição dos entrevistados segundo o sexo, verifica-se que há um
equilíbrio entre o número de homens e de mulheres, uma vez que os dois participam das
atividades da agricultura familiar. Mas grande parte das mulheres exerce dupla jornada de
trabalho: nos afazeres de casa e no processo produtivo. Dentre a significativa participação
daqueles beneficiados pelo Pró-Gavião, destaca-se o papel da mulher como chefe de
família, em face da ausência do marido ou companheiro, ou da migração por necessidade
de aumento da renda familiar. O mais interessante é a participação da mulher nas reuniões
realizadas pelas entidades do Projeto, evidentemente em função de sua maior inserção
nesse processo.
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Tabela 08.
Projeto Gavião - Municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal
Principais Profissões (% em relação ao total)
2006
Profissão

%

Dona de Casa

42,1%

Lavrador

49,1%

Aposentado

3,5%

Agente de Saúde

1,8%

Trabalhador de Fabrica de Farinha

3,5%

Total

100,0

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
Observa-se que, em sua maioria, os entrevistados vivem desde o nascimento em
suas comunidades. São representados por 70,2% dos moradores, enquanto 29,8% vieram
de outras localidades e apenas 7% destes vieram de outros municípios. Dos que migraram
para estas comunidades, a maioria já está fixa no local, em média, há 20 anos.
Este fato revela que estas comunidades não têm sido atrativas para a migração e,
ainda que, os atuais residentes buscam meios de sobrevivência para se manterem no local
e, mesmo assim, muitos são forçados a migrar em busca de alternativas de trabalho. Dos
domicílios visitados, 35,1% possuem moradores residindo em outro local, em destaque na
região Sudeste do país, especialmente no estado de São Paulo.
A migração ainda é uma realidade. Os problemas da família nordestina não foram
solucionados, mesmo com os inúmeros programas assistencialistas. É uma questão
histórica. Podemos afirmar22 que, o problema está em se discutir a pessoa do migrante
desvinculado da sua condição de sujeito. A migração fica entendida como uma opção,
como se ele não tivesse vontade própria. No entanto, migrar pode ser entendido como
22

Comentário baseado no texto de Isabel Cristina Martins Guillen, publicado pela Fundação Joaquim
Nabuco, nº 111/2001 em Agosto de 2001.
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estratégia não só para minimizar as penúrias do cotidiano, mas também para buscar um
lugar social onde se possa driblar a exclusão pretendida pelas elites brasileiras, por meio
de seus projetos modernizantes.
Um outro aspecto relevante no que diz respeito ao perfil das famílias, refere-se ao
seu tamanho e à sua composição. Houve um declínio na tradicional família numerosa, ao
passo em que se verifica a existência de crianças que residem apenas com a mãe ou com os
avós. Em muitas famílias, as fontes de renda se limitam a benefícios como bolsa escola
e/ou aposentadoria.
Do conjunto de pessoas que compõem a família, normalmente 87,7% participam da
realização das atividades agropecuárias. Este aspecto revela a preocupação de cada um em
contribuir com o trabalho e sustento da família. Mesmo as crianças em idade escolar, no
período em que não estão na escola, realizam tarefas no trabalho doméstico ou na atividade
agrícola e pecuária. O mesmo ocorre com os idosos, ainda que sejam aposentados eles se
ocupam das atividades, com o objetivo de melhorar a renda familiar para garantir a
subsistência da família.
Observou-se que 84,2% das famílias entrevistadas desenvolvem as atividades de
agricultura e de pecuária simultaneamente, enquanto 7% desenvolvem a atividade agrícola
e 8,8 % apenas a pecuária. A opção de grande parte dos entrevistados em desempenhar as
duas atividades é resultante da preocupação com a alimentação da família. Verifica-se que,
entre os produtos cultivados na atividade agrícola, sobressaem aqueles destinados à
alimentação da família, a exemplo do feijão. O mesmo acontece com a criação de animais,
destacando a criação de cabras, em função de sua maior resistência à seca, além da
tradicional criação de aves (tabela 09).
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Tabela 09.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Número de Unidades Produtivas por Culturas (% em relação ao total)
2006
Produto

%

Feijão, Milho e Mandioca

34,6

Feijão e Milho

25,0

Feijão

9,6

Mandioca

5,8

Feijão, Milho, Mandioca e Outros

13,5

Feijão e Mandioca

11,5

Total

100

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.

A prática agrícola é muito significativa, pois representa a ocupação, o sustento e é a
principal fonte de renda de cada família. Um outro dado refere-se à presença do
consorciamento, com bastante significado. 34,6% das unidades plantam feijão, mandioca e
milho simultaneamente. O cultivo de palma também é comum na região. A palma é
utilizada na alimentação de animais. Na figura 09, observa-se o exemplo desta prática, o
consorciamento da palma com o andu.
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Figura 09.
Consorciamento de culturas.
Foto da Autora – 2006.
No entanto, a área plantada não é muito extensa, mesmo porque a região se
caracteriza pelo domínio de pequenas propriedades, muitas delas resultantes da divisão de
heranças maiores. No município de Tremedal, é mais comum encontrar propriedades com
áreas bem maiores.
Em relação ao número total de área plantada nos três municípios estudados,
verifica-se que não há o predomínio de grandes áreas cultivadas. Em média, as áreas de
fato utilizadas para a atividade da agricultura varia de menos de 1 hectare a mais de 2
hectares (gráfico 01).
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Gráfico 01.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Propriedades por Área Plantada (% em relação ao total)
2006

Propriedades por Área Plantada
(% em relação ao total)
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0 a menos de 1

1 a menos de 2

2 a mais

Área Plantada em hectare

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
Nas propriedades, também se desenvolve com menor expressividade a pecuária.
Normalmente, verifica-se a criação de duas ou três espécies simultaneamente. Neste caso,
sempre há associação entre a criação de aves e outros. Em alguns casos prevalece apenas a
criação de aves.
A atividade pecuária representa para os pequenos agricultores um desafio, pois
precisam alimentar a criação, tarefa difícil de se realizar nos períodos mais secos do ano,
em que ocorre a ausência de alimentos para a criação. Uma das alternativas tem sido
cultivar a palma ou armazenar sementes que possam servir de alimento para os animais.
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Gráfico 02.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Atividade Criatória por Unidade Produtiva
2006

Título do Gráfico
Aves

Bovinos

Caprinos

Suínos

Ovinos

Equinos

1%
13%
18%

50%
10%

8%

Fonte: Pesquisa de Campo, set. - nov. 2006.
O predomínio da criação de aves deve-se ao fato de que esta atividade apresenta
menor custo e constitui em uma fonte de alimentação para a família. Um outro aspecto
interessante refere-se à alimentação das mesmas que é encontrada com maior facilidade,
menor custo e pode ser cultivada pelo próprio criador como é o caso do milho e da
mandioca. Destaca-se também, em seguida, a criação de suínos, por constituir um ativo
fundamental para esses pequenos produtores, caracterizando-se como uma das atividades
de maior inserção do beneficiário do Pró-Gavião no mercado regional.
A opção da atividade pecuária também se divide entre a criação de suínos, ovinos e
caprinos que também apresentam menor custo e se adaptam melhor às características
naturais da área da caatinga. Os bovinos aparecem como última opção, pois apresenta
maior custo e representam um problema para muitos produtores que não possuem
pastagens para manter os animais durante todo o ano, especialmente nos períodos de
estiagem.
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Gráfico 03.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Número de Aves por classe
2006

68,2

70
60
50

0 a 10
11 a 20
21 a 40
Mais de 10

40
30
20

15,9

13,6

10
0

2,3
%

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
A realização das atividades da agricultura e da pecuária pelos pequenos produtores
dos municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal tem como destinação final o autoconsumo e a subsistência da família. Dos entrevistados, 64,9% afirmam que não existem
atravessadores ou intermediários para comprar os seus produtos, enquanto 35,1 % dizem o
contrário. Isto ocorre especialmente nas comunidades produtoras de mandioca e
fabricantes de farinha, que normalmente vendem seus produtos a preços baixos.
Na comunidade de Bela Vista, no município de Belo Campo, por exemplo, mesmo
com a construção do micorempreendimento da unidade de beneficiamento da farinha de
mandioca, a demanda não é atendida. Pequenos produtores são obrigados a vender a
mandioca e a farinha para atravessadores, até mesmo em outros municípios.
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Gráfico 04.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Destino da produção dos beneficiados
2006

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Consumo Próprio
Consumo e Venda

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fábrica de Farinha
Atravessadores
Outros Municípios

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
O perfil das comunidades revela não apenas as características das mesmas, como
também aponta as inúmeras dificuldades vividas pelo pequeno produtor. Há deficiências
no processo de manejo do solo e de culturas. Como também há necessidade de melhor
organização dos produtores para a consolidação de ações que visem ao benefício das
próprias comunidades.
Muitas pessoas das comunidades investigadas não participam de associações,
conforme comentário da representante do Sindicato Rural de Belo Campo.23 O próprio
sindicato, muitas vezes, é procurado apenas para fornecer documentos para financiamentos
e/ou empréstimos, especialmente para aposentadorias e outros, o que demonstra o caráter
profundamente assistencialista dessa entidade.
Mesmo tendo muito a reivindicar, o trabalhador rural não atua ativamente no seu
sindicato ou sequer conhece a sua verdadeira importância. Muitas vezes não consegue
visualizar no sindicato, ou em outra forma de organização, um caminho para fortalecer a
23

Entrevista realizada em Outubro de 2006.
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luta por seus anseios. Esse é um fato, infelizmente, comum dentro do perfil dos chamados
sindicatos dos trabalhadores rurais em todo o Brasil. São entidades que apresentam um
caráter puramente de apoio focalista e transitório. Por outro lado, a expectativa é de que as
“verdadeiras” ações cheguem por meio do Estado, do poder público de uma maneira geral,
pois são muitas as necessidades de cada comunidade e principalmente do trabalhador rural.
Nessa linha, em Anagé, as principais necessidades apontadas pelos moradores das
comunidades de Lagedo e São Lourenço, mesmo depois da realização das ações do PróGavião, ainda estão relacionadas à saúde e ao abastecimento de água.
Tabela 10.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Principais Necessidades Apontadas pelos Pequenos Produtores no Município de
Anagé
2006
Necessidade

% em relação ao total

Distribuição da água em

56

residências
Posto de Saúde

28

Saneamento Básico

16

Total

100

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006
Quando questionados a respeito das carências da comunidade, em Bela Vista, no
município de Belo Campo, eles apresentam um rol de necessidades. Dentre elas estão o
lazer e o trabalho, todas relacionadas a aspectos que interferem na qualidade de vida da
população.
Para os moradores da comunidade de Bela Vista, uma das necessidades citadas
chama mais atenção: a de organização e comercialização da produção. Com a construção
da fábrica de farinha, os moradores têm produtos derivados da mandioca como a farinha,
biscoitos, beijus e outros. No entanto, eles não têm como comercializar estes produtos,
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uma vez que o Projeto, neste aspecto, não ofereceu subsídios e condições materiais para
que estes pequenos produtores fossem inseridos no mercado consumidor.
Tabela 11.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Principais Necessidades Apontadas pelos Pequenos Produtores no Município de Belo
Campo
2006
Necessidade

%

Creche

5,3

Organização e comercialização

15,7

da produção
Orientações para uso da terra

5,3

Trator

5,3

Açude

10,5

Posto de Saúde

42,1

Barragem e quadra de esporte

10,5

Escola de Ensino Fundamental II

5,3

Total

100

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
Nas comunidades de Tremedal, a falta de eletrificação e de abastecimento de água
são as maiores preocupações da população. Nos anos em que o período de estiagem é
maior, o problema relacionado à água se agrava. É até mesmo contraditório, pois o PróGavião, tinha esta questão como uma das prioridades para este município. O que podemos
observar é que apesar das ações desenvolvidas pelo Projeto neste sentido, o problema
permanece.
As caixas construídas para servir como reservatório de água não foram suficientes.
Algumas famílias têm que dividir uma única caixa em propriedades vizinhas. Em uma
mesma comunidade, ocorreu de um proprietário ser beneficiado e o outro não. Este fato,
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segundo os próprios beneficiados entrevistados, deve-se a questão política e partidária
local.
Tabela 12.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Principais Necessidades Apontadas pelos Pequenos Produtores no Município de
Tremedal
2006
Necessidade

%

Energia elétrica e poço

15,4

artesiano
Energia elétrica

38,4

Energia elétrica e assistência

15,4

médica
Energia elétrica e

7,7

abastecimento de água
Abastecimento de água e

15,4

telefone
Melhoria das estradas

7,7

Total

100

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
A carência em que se encontram as comunidades e a ausência de expectativas, por
grande parte dos trabalhadores rurais, fazem com que as propostas de desenvolvimento
regional sejam interpretadas como caminhos, soluções para amenizar os sinais de
estagnação que o campo apresenta.
A maneira como ocorreram a distribuição e concretização das ações nem sempre
corresponde à realidade de cada comunidade e, em outros casos, as intervenções políticas
impedem que os benefícios cheguem às famílias que de fato necessitam.
Observa-se que as ações tinham como intuito dar o primeiro passo, incentivar, ou
até mesmo gerar oportunidades. Mas o fato é que algumas ações, como a de organização e
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continuidade a cursos, treinamentos entre outras, que seriam de grande valia para as
comunidades, submissas a um sistema de dominação do capital e de exclusão social, não
foram conclusas.
Isto contribuiu para que os beneficiados, embora acreditassem em seu potencial, se
sentissem mais uma vez “órfãos”, com o final quase que “inesperado” do Pró-Gavião,
quando ainda existem tantas necessidades e tantos problemas a serem enfrentados.
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CAPÍTULO IV

4. AS AÇÕES DO PROJETO DA REGIÃO DO RIO GAVIÃO: AVANÇOS,
IMPASSES E LIMITAÇÕES

4.1. UM OLHAR SOBRE AS AÇÕES DO PRÓ-GAVIÃO: O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS
COMUNIDADES VERSUS A AUSÊNCIA DA A PARTICIPAÇÃO.
Conseguir retirar as pequenas propriedades rurais dos municípios do Sudoeste da
Bahia do “estado de inércia24” em que se encontravam há muito tempo, apenas mantendo
os produtores com condições mínimas de sobrevivência, para transformá-las em áreas
dinâmicas, ou “unidades geradoras de renda”25, foi uma das principais propostas do PróGavião.
A inserção de um projeto que tem como foco o desenvolvimento comunitário nas
aglomerações rurais apresenta como desafio proporcionar a essas comunidades rurais do
semi-árido: a viabilização do desenvolvimento, subtraindo da escassez de recursos naturais
e a viabilização de um ideário de autonomia comunitária, buscando melhorar suas
condições de vida.
Frente a este objetivo, e para atingirem as suas metas, os protagonistas das ações do
Projeto teriam que considerar o crescimento econômico como forma de reprodução do
capital, como um processo “inevitável”, encarnado na sociedade contemporânea, que
perpassa e deve estar focado também nas ações públicas das comunidades, principalmente
rurais, propondo uma análise crítica e contextualizando todo esse processo.
Promovendo, além do interesse na viabilização comercial através dos
microempreendimentos, a melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais que,
em outras palavras, significa promover à população uma melhoria na sobrevivência.
Destarte, do ponto de vista da formalidade, deu-se a realização das ações e os seus
resultados durante o período de desenvolvimento do Pró-Gavião foram acompanhados por
documentos elaborados sobre as atividades e que também contribuíram na execução e re24
25

Expressão utilizada no Relatório de Finalização do Projeto Gavião. Setembro/2006.
Idem nota 1.
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organização das mesmas. Assim, ao longo da gestão e execução do Projeto, foram
elaborados relatórios parciais e as comunidades receberam visitas periódicas, em média a
cada quatro meses, dos representantes do FIDA. Tudo isso a fim de garantir a eficácia das
ações do Projeto, evidentemente, com atribuição de monitoramento e posterior avaliação.
No segundo semestre de 2006, etapa de conclusão das ações, foi elaborado o
documento final de avaliação do Projeto, “Relatório de Finalização das Ações do Projeto
Gavião”. Este relatório aponta, dentre outros resultados, que o Projeto gerou um
fortalecimento das comunidades atendidas. E que, grupos de beneficiados, formaram, ao
longo do período de execução, treze Conselhos Municipais, os quais apresentaram
diferentes níveis de articulação ou arranjo, com o intuito de reivindicar ou construir ações
junto ao poder local.
De acordo com o Relatório, os Conselhos possuíam uma estrutura de
funcionamento colegiada, composta por uma coordenação geral, administrativa, financeira
e de comunicações e uma composição formada pelos Comitês de Gestão Comunitária CGC, dos quais faziam parte os sindicatos, igrejas, organizações não governamentais,
prefeituras e câmaras de vereadores.
Os documentos elaborados pela equipe do Projeto indicaram que o processo de
organização municipal mobilizou a participação de aproximadamente 7.760 pessoas, sendo
46% do sexo feminino, de 208 Comitês de Gestão Comunitária, constituído, por sua vez,
de produtores e produtoras da comunidade e de outras representações locais. O instrumento
de planejamento e negociação, em torno do qual se definiram as atividades do Pró-Gavião
junto às comunidades, tem sido o Plano de Desenvolvimento Comunitário - PDC26.
Na pesquisa realizada, pela própria CAR, em 2003, do total das 210 comunidades
atendidas pelo Pró-Gavião que apresentaram evolução no estágio de desenvolvimento
organizativo27 de 2002 para 2003, seis comunidades deixaram o estágio zero de
organização; cinco comunidades evoluíram do estágio mais primário de organização,
reduzindo o número de 63 para 58 no estágio 1; seis atingiram o estágio 2, passando de 80
26

27

Dados do Relatório de Finalização do Projeto Gavião, setembro/2006.

Convenções elaboradas pelo Projeto, o Estágio 0, refere-se a comunidade que não possui qualquer tipo de
organização; o Estagio 1, indica que a comunidade possui algum tipo de organização, mas não se envolve em
assuntos que extravasem seus objetivos; no Estágio 2 estão as comunidades que possuem algum tipo de
organização que busca se envolver em temas de interesse geral da comunidade; e o Estágio 3, refere-se a
comunidade que possui algum tipo de organização que busca se envolver em temas de interesse geral da
comunidade e possui grande capacidade de mobilização.
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para 86; e cinco comunidades galgaram o estágio 3, convencionado como o nível mais
elevado de organização. Já nos três municípios em estudo, os estágios apresentaram a
seguinte conformação:
Tabela 13.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Evolução dos Estágios de Organização das Comunidades Atendidas pelo Pró-Gavião
nos municípios de Anagé, Belo Campo e Tremedal
2002/2003
Município

2002

2003

Estágios das Comunidades Estágios das Comunidades
0

1

2

3

Total

0

1

2

3

Total

Anagé

-

9

10

5

24

-

9

10

5

24

Belo Campo

1

7

4

1

13

-

6

4

3

13

Tremedal

4

13

7

2

26

-

10

12

4

26

Total

5

29

21

8

63

-

25

26

12

63

Fonte: SEPLAN/CAR – Pró-Gavião – Pesquisa Avaliativa – 2003.

Com os representantes de cada comunidade, a discussão sobre a participação
tornou-se mais complexa, uma vez que era meta do projeto melhorar também o processo
organizativo local, assim esboçado no documento final do projeto:

Todas as comunidades atendidas tiveram associações criadas ou
fortalecidas pelo Projeto. Em cada comunidade foi formado um
Comitê de Gestão Comunitária (CGC), composto pelos diversos
segmentos sociais existentes na comunidade. Este comitê mantinha
dois representantes no Conselho Municipal de Desenvolvimento
(CMD), onde eram discutidas e priorizadas demandas para
atendimento através da CAR e outros programas de variadas esferas de
governo e da sociedade civil.28

Do conjunto das ações do Projeto nos treze municípios, fica explicitado que uma
das preocupações foi a de trabalhar na organização das comunidades, de forma que as
mesmas pudessem ter condições de gestão, além da capacidade de mobilização dessas
comunidades. No entanto, cada município e respectivas comunidades receberam ou
28

Relatório de Finalização do Projeto Gavião. Set. 2006 página 16.
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mobilizaram ações de acordo com interesses locais, ou, algumas vezes, sugeridas pelo
Projeto. Revelando, desta maneira, que nem sempre a participação ou as escolhas e
opiniões dos membros da comunidade foram determinantes. O que demonstra uma forte
contradição na pretensão do projeto, na medida que havia nítida interferência de agentes
públicos vinculados ao órgão executor e que muitas vezes tinha maior repercussão do que
propriamente das propostas construídas pelos sujeitos sociais inseridos no CGC.
Esta informação fica evidenciada nas afirmações dos representantes das associações
dos pequenos produtores rurais das comunidades investigadas.
Nas comunidades de Bela Vista e Casa Nova em Belo Campo, por exemplo, a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais foi criada com a implantação do Pró-Gavião.
A mesma já atua há mais de cinco anos e conta com uma participação de cerca de
cinqüenta sócios. Efetua reuniões mensais e extraordinárias em sede própria, entretanto
não conta com muitos equipamentos além de um aparelho telefônico que é utilizado pela
comunidade mediante o pagamento de uma taxa para realização e recebimento de
chamadas (Figura 10).

Figura 10.
Sede da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Bela Vista e Casa Nova Belo Campo.
Foto da Autora – 2006.
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Para o presidente desta associação, alguns momentos foram difíceis até que as
opiniões dos associados a respeito das ações do Projeto fossem ouvidas e respeitadas,
como segue:29 Aceitamos e acolhemos o Pró-Gavião(...) Houve um momento difícil, onde a
gente batia sempre na tecla da fábrica de farinha. Eles negaram! Conseguimos a fábrica
com muito sacrifício!
Muitos beneficiados percebiam a participação na associação como a condição para
fazer ou receber parte das ações do Projeto. Os representantes de cada associação também
questionaram a respeito da interferência da comunidade na escolha e decisão de qual ação
deveria ser implementada. Os caminhos ou maneiras pelas quais se realizaram as ações não
foram decididos sempre em conjunto com os representantes do Projeto e a Comunidade.
Algumas delas eram tão dissonantes, que evidenciava a resistência dos próprios
representantes do projeto, como foi o caso da implantação da unidade de beneficiamento
da farinha de mandioca em Bela Vista – Belo Campo.
Um outro caso interessante, também no que diz respeito à participação das
associações nas escolhas das ações, observou-se na associação dos pequenos produtores
da comunidade de Lagoa Nova II no município de Tremedal, entidade formada desde
2001, atualmente com cerca de 56 sócios, que não se sentiram beneficiados de maneira
significativa30.
A relação entre o Pró-Gavião com a associação, ultimamente está
muito péssima. Pois o pessoal do Pró-Gavião aparece uma vez por
outra. Antes eles vinham e perguntavam alguma coisa pela associação,
e recebemos de beneficio apenas 17 caixas d´água. Na época estas
caixas foram mal divididas. Mas é uma coisa que as pessoas acreditam
e não tem como questionar.

Neste sentido, a questão da participação e envolvimento das comunidades no PróGavião, embora tenha tido uma relativa importância enquanto proposta de ação, não
atendeu em sua plenitude, ao que se esperava de uma efetiva participação, uma vez que as
decisões não eram apontadas e aceitas pela comunidade em sua totalidade.
Não há como entender o desenvolvimento regional sem evidenciar as questões
sociais que neste contexto são importantes e determinantes para se chegar à solução no
enfrentamento dos problemas reais da comunidade. Para Corrêa (2003), a participação e as
questões sociais estão vinculadas ao desenvolvimento:
29
30

Entrevista realizada em Setembro/2006.
Entrevista realizada com o presidente da associação de Lagoa Nova II, em Outubro/2006
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A interrelação entre o econômico e o social vem sendo enfatizada
como elemento central do desenvolvimento, de modo que a
desigualdade (iniqüidade), antes aceita como inevitável e até desejável
nas etapas iniciais dos processos desenvolvimentista, passa a ser
considerada como um obstáculo fundamental a ser superado,
especialmente na América Latina. (p.218)

Neste sentido, pode-se levantar uma discussão a respeito da maneira pela qual as
atividades, promovidas pelo Projeto, foram recebidas pelos pequenos produtores. Há
também um questionamento acerca da elaboração e adequação das mesmas à realidade
local, uma vez que, conforme se confirma nos diferentes discursos dos protagonistas e
beneficiados, não houve nenhuma participação direta da comunidade ou de entidades
representativas na elaboração dos planos, metas e ações, antes de sua efetiva implantação.
É possível afirmar que a inserção do projeto de política pública nas comunidades
ocorreu de “cima para baixo”, contrariando o modelo de desenvolvimento que valoriza as
peculiaridades do local. Contrariando, também, a proposta do Pró-Gavião em promover o
chamado “capital social”, por meio da participação, uma vez que, em diferentes momentos,
verificou-se que as entidades exerceram apenas um papel passivo.
No processo de implantação do Pró-Gavião os sindicatos atuaram apenas como
uma forma de apoio, a exemplo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de
Belo Campo, com longa atuação em seus 32 anos de funcionamento e atualmente com
mais de 9.000 filiados e sede própria.
A representante do sindicato aponta, como positiva, a inserção do Pró-Gavião no
município, revelando que o sindicato estabeleceu uma relação harmoniosa com o Projeto.
Entretanto, em nenhum momento participaram de forma direta na escolha de ações e
principalmente em suas execuções.31.
O sindicato ás vezes foi convidado para atividades de campo e cursos,
mas não houve convênio com o sindicato (...) O sindicato poderia ter
dado opiniões e sugestões, mas eles vieram bem estruturados. O
sindicato participou colaborando com a elaboração e fornecimento das
DAPs- Declaração de Aptidão, como documentação.

É interessante também pensar que, enquanto crescem as discussões sobre a
importância da participação, as próprias entidades representativas das comunidades são
surpreendidas por propostas bem elaboradas e que, na maior parte das vezes, simplesmente
não são questionadas, apenas aceitas.
31

Entrevista com Presidente dos Sindicato Rural dos Trabalhadores do Município de Belo Campo.
Outubro/2006.
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Quanto às prefeituras, representadas por suas secretarias de agricultura, o processo
não foi diferente. Estas, certamente, tiveram espaço para opinar, mas não para deliberar ou
interferir na elaboração da ação. Em Anagé, o Sr. G.G.S. afirma ter aprovado a inserção do
Projeto no município, mas revela que poderiam contribuir com a eficácia das ações, uma
vez que possui um conhecimento da realidade local32. A prefeitura poderia participar
muito mais, com 20% da verba destinada ao município, do Pró-Gavião, faríamos muitas
coisas dentro da nossa realidade.
Em relação à participação de movimentos sociais, como o Movimento dos SemTerra, ou as Cooperativas, não há nenhum registro de que tenha existido um contato ou
participação destes com o Projeto. O Gerente Regional aponta a inexistência de
movimentos sociais na região de abrangência do Projeto, o que o torna paradoxal, na
medida em que não se mede a dinâmica social, tendo como base uma mera observação
superficial ou para atender determinada conveniência.
No momento da implantação do Pró-Gavião nas comunidades, realizou-se reunião
na localidade, com a finalidade de informá-los sobre as propostas do projeto. No entanto,
alguns dos entrevistados afirmam não terem sido consultados antes da efetivação do
mesmo. Nos municípios de Anagé, 40% dos entrevistados não foram consultados, em Belo
Campo 31,5% também não tinham conhecimento sobre o Pró- Gavião e em Tremedal 38,4
% desconheciam-no. O que significa que, do total de pessoas entrevistadas, uma média de
36,8 % não foram consultados e, logo, não emitiram sua opinião a respeito da implantação
do projeto na região.
Mesmo assim, no que diz respeito a quantidade de sócios entre os entrevistados nas
associações de cada comunidade, observa-se que a maioria preocupou-se em ser associado,
alimentados pela expectativa de que, participando da associação, poderiam ser
beneficiados pelas ações do Projeto.

32

Entrevista realizada com o Secretário do Departamento de Desenvolvimento Rural de Anagé.
Setembro/2006
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Gráfico 05.
Sócios das Associações dos Pequenos Produtores Rurais
Projeto Gavião - Municípios Estudados –
2006

21%

79%

Sim
Não

Fonte: Trabalho de Campo. Nov. 2006.
Cada associado contribui com valores que variam entre R$ 1,00 e R$ 2,00 mensais
e as reuniões das associações normalmente são realizadas mensalmente. Em alguns casos,
a associação possui sede própria. Em outros, as reuniões são realizada em casa ou em
espaços públicos, como escolas da comunidade.
Durante as entrevistas, os pequenos produtores, de modo especial do município de
Tremedal, demonstram insatisfação e descrença na associação e muitos pensam em deixar
a condição de sócio. Isto ocorre, principalmente, com aqueles que, sendo sócios, não
receberam nenhum tipo de beneficio do Pró-Gavião.
Dos entrevistados, 100% afirmam que não existe ou não tem conhecimento da
formação do Conselho Municipal, embora exista o conselho, de acordo com informações
do poder público dos municípios pesquisados, que participa e garante que o conselho toma
decisões, inclusive sobre as ações do Projeto Gavião.
Diante disso, ainda há uma longa estrada a ser percorrida para alcançar o almejado
“desenvolvimento”. Uma vez que a importância atribuída aos aspectos sociais e às
condições de vida, na realidade, ainda são pontos utilizados nos diferentes discursos da
inclusão social, das desigualdades regionais, mas que se perdem em face de aspecto
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estruturalmente focalista, sem articular com a crítica ao sistema do capital, apenas tendo
como substrato o processo de modernização. Para Becker (2003):
Assim, as diversas utopias foram sendo exorcizadas pelo próprio
processo de modernização, o que, em outras palavras, pode ser
traduzido no avanço absoluto do capitalismo. (p. 87)

O que se verifica, na verdade é o desmonte das utopias de um lado e de outro a
permanência das injustiças, das desigualdades sociais e da exclusão mascarada pelo
discurso da “participação” e da “integração”, que buscam solucionar os problemas sem
tocar nas estruturas que consolidaram dia a dia estas situações.
4.2. AS

AÇÕES DO

PROJETO

DA

REGIÃO

DO

RIO GAVIÃO: REBATIMENTOS

NOS

MUNICÍPIOS DE ANAGÉ, BELO CAMPO E TREMEDAL.

Não há dúvidas de que o Pró-Gavião tornou-se um marco na história mais recente
dos municípios beneficiados. Em trabalho de campo, ao serem questionados sobre a
existência do projeto, 100% dos entrevistados afirmaram que conhecem ou já ouviram
falar sobre o Projeto. Os comentários e impressões, a respeito do mesmo, são diferentes
entre uma comunidade e outra, uma vez que as ações foram desenvolvidas de maneira
diferente para cada comunidade.
Assim, os pequenos produtores, de um modo geral, olham o período de execução
do Projeto como sinônimo de melhorias, enquanto outros o vêm apenas como uma
iniciativa que poderia ter repercutido de forma positiva e eficaz, e que infelizmente não
prosperou.
Em Anagé e Belo Campo todos os entrevistados afirmam conhecer o projeto há
cerca de oito anos, período total de sua implantação, enquanto em Tremedal essa
informação se difere, muitos conhecem o projeto há cerca de sete, outros seis ou até quatro
anos apenas. No entanto, apesar do tempo de existência do Projeto e de admitir que ele
representou um meio de gerar alternativas voltadas para melhoria e ampliação da renda
familiar, alguns beneficiados entrevistados destes municípios confirmam que o Pró-Gavião
não proporcionou inovações para o desenvolvimento de suas atividades agrícolas ou
pecuárias. Para o município de Anagé 24% dos entrevistados abordaram que o projeto não
proporcionou nenhum tipo de inovação e, conseqüentemente, o mesmo não alterou, de
maneira incisiva, as condições de vida da população das localidades.
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No município de Belo Campo, de acordo com o Sr. C.F.S.33, houve uma
diversidade de ações do Pró-Gavião desde 1998. Dentre as principais ações,
compreenderam a concessão de crédito rural aos pequenos produtores, a construção de
barragens comunitárias, a construção de cisternas domiciliares, além da assistência técnica
prestada regularmente às famílias rurais participantes do projeto. Ainda assim, 20,6% dos
beneficiados disseram que o projeto não apresentou inovação.
O mesmo ocorre com os dados do município de Tremedal, onde, 38,4%, um
número pouco maior, em relação aos dois outros municípios, observaram também que não
houve inovação gerada pelo Projeto.

Gráfico 06.
O Projeto Gavião Gerou Inovação
Pró-Gavião - Municípios Estudados
(% em relação ao total)
2006

Não
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Fonte: Trabalho de Campo. Set/2006.
Do conjunto de pessoas que afirmaram que o projeto proporcionou inovação,
verificou-se que as atividades inovadoras apontadas variaram entre as comunidades, e que
em uma mesma comunidade, nem todos se envolveram nas atividades desenvolvidas.

33

Prefeito do Município de Belo Campo durante o período de implantação do Projeto Gavião. Dados de
entrevista realizada em set./2006.
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Observa-se algumas das principais atividades consideradas como inovadoras do Projeto
(gráfico 07).
Gráfico 07
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Tipo de Inovação Proporcionada pelo Pró-Gavião
(% em relação ao total)
2006
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Fonte: Trabalho de Campo. Set. 2006.
Embora tenha sido representativa a interferência do Projeto no sentido de melhorar
o manejo dos rebanhos e de culturas, verifica-se que, nessas comunidades, ainda há uma
grande carência no que se refere à orientação técnica e informações voltadas para a
atividade agropecuária. Percebe-se, também, uma maior concentração das ações voltadas
para os aspectos mais técnicos ligadas ao processo de produção.
Porém, a questão do conhecimento é uma necessidade para os pequenos
agricultores rurais destes municípios, podendo ser observado na importância da educação,
para eles principalmente a rural. Quando perguntado sobre qual o maior problema da
comunidade, um deles respondeu: “Educação! Tem escola, mas deveria ter uma educação
mais voltada para o campo, não se fala em agricultura na escola”.34
Ainda tratando do aspecto relacionado ao apoio e interferência do Pró-Gavião, é
relevante observar a intensidade, o nível de apoio comunitário e produtivo destinado às
famílias beneficiadas, que buscaram apoio e incentivo a suas atividades. De acordo com a

34

Entrevista como o Sr.A.C. comunidade de Bela Vista em Belo Campo. Outubro/2006.
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avaliação da execução do Projeto, houve35: Diversas capacitações realizadas e o uso de
uma metodologia com base organizativa no processo de assistência técnica foram
determinantes para o fortalecimento do capital social e humano.
Em contrapartida da avaliação feita pelo Projeto, apenas 10,5% das pessoas do
grupo de entrevistados apontaram como alto, o nível de apoio comunitário e produtivo
oferecido pelo Projeto. Por outro lado, 21% das pessoas afirmam ter sido baixo e/ou
insignificante o nível de apoio oferecido pelo Pró-Gavião.
Observando os dados por município, pode-se verificar que Anagé, embora tenha
tido um significativo número de comunidades atendidas pelo Pró-Gavião, ainda não
apresenta uma efetiva concretização deste “capital social”, como bem coloca um dos
entrevistados, particularmente quanto trata de elementos subjetivos, que, além das
limitações em termos de recursos, ainda comenta:

Faltou acompanhamento (...) Se pensa muito no material, no
dinheiro, houve mudança externa e material, e a mudança
interior? A mudança do individuo?36
No município de Belo Campo, o processo se repete. Embora tenha sido considerado
entre médio e alto o nível de apoio do Projeto, os beneficiados acreditam que ainda
precisariam de mais um período de apoio e orientação.
Durante muitos anos, os pequenos produtores estiveram acostumados a trabalhar
com a terra sem orientações. Com a inserção do Pró-Gavião, estes agricultores tiveram
acesso ao conhecimento de formas para o manejo do solo e das culturas. Os conhecimentos
adquiridos são colocados em prática com algumas dificuldades. No entanto, ainda não se
sentem completamente seguros e independentes depois das atividades de apoio realizadas
durante a execução do Projeto.

35
36

Relatório de Finalização das ações do Projeto Gavião. Outubro/2006.
Entrevista com o Sr. G.G.S em Anagé. Setembro-2006.
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Tabela 14.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Avaliação do Nível de Apoio Comunitário e Produtivo pelos Beneficiados por
município (em %).
2006
Avaliação do nível
de Apoio Técnico e

Beneficiados por Município - em %
Anagé

Belo Campo

Tremedal

Alto

-

26,3

7,7

Médio

60,0

73,7

76,9

Baixo

20,0

-

15,4

Insignificante

20,0

-

-

Total

100,0

100,0

100,0

Produtivo

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
Nas comunidades estudadas no município de Tremedal, ocorre praticamente o
mesmo quadro, porém entre os beneficiados a expectativa é de que o apoio do Projeto
poderia ter sido melhor, maior e/ou mais duradouro.
Mesmo com as divergências apontadas em relação à questão do nível de apoio
recebido do Projeto pelos beneficiados, já no que diz respeito, ao apoio técnico
agropecuário, os depoimentos foram favoráveis, ao afirmarem que a presença dos técnicos
foi positiva, pois os mesmos ouviam e ajudavam.
Nos três municípios em questão, 80,7% dos beneficiados receberam apoio técnico
que contribuiu para a melhoria das atividades agropecuárias. Porém os protagonistas e
também os técnicos envolvidos afirmaram que encontraram grande dificuldade, devido às
inúmeras necessidades de cada localidade e o tempo disponível para cada uma delas, uma
vez que um técnico, normalmente, era responsável por muitas comunidades.
Assim, a frequência dos encontros entre técnico e pequenos produtores variava
muito, sendo, em alguns casos, apenas uma vez por mês. Desta maneira, o técnico C.C.C.
que atendia em média treze comunidades por mês afirmou que:
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Antigamente o pessoal trabalhava de qualquer jeito, como índios
mesmo! Embora o problema não tenha sido solucionado 100%, mas
hoje o pessoal já prepara o solo, plantam em fileiras e fazem culturas
em consórcio(...). Por mais que eles estejam errados, eles nos recebiam
com prazer. O grande desafio é saber se eles vão levar a frente o que
foi ensinado.

No município de Anagé, por exemplo, 72% tiveram a presença do técnico, tanto nas
reuniões, como também na orientação técnica. Em Belo Campo e Tremedal, todos eles
contaram com a presença de um ou dois técnicos para auxiliar na escolha e forma de
realizar, com maior sucesso, as atividades agropecuárias, além de participarem, mesmo que
irregularmente, das reuniões das comunidades.
Todos afirmam que a presença dos técnicos foi muito importante, porém os
beneficiados do projeto lamentam que estes profissionais não estejam mais realizando
visitas às pequenas unidades rurais. Ao ser entrevistado, um dos técnicos do projeto diz
acreditar que o trabalho poderia continuar e que o encerramento do pró-Gavião é um fato,
infelizmente, negativo.
As atividades desses profissionais nessa fase de conclusão estiveram mais voltadas
no acompanhamento das unidades agrícolas que foram diretamente beneficiadas com o
financiamento do crédito. Excluindo as demais unidades de produção, na medida em que,
para receber uma nova parcela, deve ter concluído a melhoria que foi aprovada para a
propriedade.
Uma das ações realizadas pelo Pró-Gavião e que interferiu de forma significativa
foi os financiamentos oferecidos aos beneficiados, através do Banco do Nordeste do Brasil
- BNB. Embora o acesso ao crédito não tenha sido complicado, sendo necessário apenas a
apresentação de documentação pessoal e da unidade agrícola, muitos alegaram que não
pegaram o financiamento por medo, mesmo tendo um rebate de 50% do valor financiado.
O homem do campo ainda preserva a questão da honestidade, e, como possui poucos
recursos, teme fazer o financiamento e não ter como pagar dentro do prazo determinado.
Porém, aqueles que fizeram o financiamento buscaram diversas formas de cumprir
a obrigação no prazo, surpreendendo a gerência do projeto, com um índice praticamente
zero de inadimplência37, como salienta esse representante:

37

Entrevista realizada com o Sr. N.P.J. – Gerente do Pró-Gavião. Setembro/2006.
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Os créditos eram de até R$5.000, por oito anos, com dois anos de
carência e com um rebate de 50% no capital e no juro. Com o
acompanhamento constante e sistemático e o rebate de 50% tivemos
0,01% de inadimplência. Eles corriam atrás e faziam tudo certinho.

No que tange aos procedimentos que antecedem o pedido da tomada do crédito das
comunidades pesquisadas, observou-se que 68,4% afirmaram que não encontraram
dificuldades para a realização do financiamento. Enquanto 31,6% afirmaram que o PróGavião não facilitou o acesso a financiamentos.
No que se refere aos valores financiados desses tomadores de crédito, esses não
foram altos, concentrando esse valor entre um mil e menos de dois mil reais, e que
representou 57,9% dos beneficiados, além de 15,8% desses tomadores terem financiado
entre quatro a cinco mil reais. Por outro lado, para o pequeno produtor, os valores foram
significativos, sendo que 33,3% dos entrevistados tiveram acesso ao financiamento e
declararam que com o dinheiro conseguiram melhorar as condições da produção e
melhoria nas benfeitorias da propriedade.

Tabela 15.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Valores dos Financiamentos do Projeto Gavião
(% em relação ao total)

Valores em R$

% em relação ao total

1.000,00 a menos de 2.000,00

57,9

2.000,00 a menos de 3.000,00

15,8

3.000,00 a menos de 4.000,00

10,5

4.000,000 a menos de 5.000,00

15,8

Total

100

Fonte: Trabalho de Campo, Nov. 2006.

As atividades financiadas foram monitoradas pelos técnicos do Projeto, que
acompanharam e orientaram a utilização do dinheiro em atividades que estivessem ligadas
a melhoria na estrutura da propriedade e aumento no processo de produção.
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Tabela 16.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Atividades Desenvolvidas com os valores financiados
(% em relação ao total)

Atividades

%

Criação de Galinhas

33,3

Criação de cabras e galinhas

5,6

Criação e manejo do rebanho

16,6

Criação de ovelhas e galinhas

5,6

Pequenos Reparos (cerca)

11,1

Produção da mandioca

16,6

Construção de cerca e plantação de

5,6

capim
Construção de cercas, gado e

5,6

plantação de capim
Fonte: Trabalho de Campo, Out. 2006.

Retomando a questão da importância e significado das ações do Projeto nos
municípios investigados, observou-se que, em Anagé, as construções de Cisternas e
Barragens foram as mais significativas.
Ainda assim, um dos maiores problemas encontrados e destacados pelos moradores
das comunidades de São Lourenço e Lajedo é o processo de distribuição para construção
das caixas para armazenamento da água da chuva, as cisternas. Algumas pessoas não
foram contempladas, gerando assim insatisfação de alguns moradores membros da
associação de pequenos produtores das duas comunidades.
É conveniente salientar que os reservatórios construídos são padronizados para
comportar uma capacidade de 15m³ de água por família os quais são utilizados nos
períodos de estiagem, amenizando assim o problema da falta de água na região. O
interessante é que “a solução” para esta situação não é algo complicado, nem impossível.
Pelo contrário, é relativamente simples e não demanda tantos investimentos trata-se apenas
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da construção de um reservatório. Durante a construção, ocorreu uma orientação para que
os pequenos proprietários pudessem multiplicar o benefício, quando fosse necessário, na
própria propriedade, ou mesmo naquelas que não foram beneficiadas. Mas os pequenos
produtores rurais alegam que não dispõem de recursos e condições econômicas para dar
continuidade a esta atividade.

Figura 11.
Construção de Cisterna para Armazenamento da Água. - Anagé
Foto do Projeto – Set./2006.
A construção de barragens também representou uma solução para este problema,
uma alternativa para armazenar água. No município de Anagé, foram construídas muitas
barragens pelo Projeto. De acordo com dados do Relatório Final, as barragens tiveram
problemas no início das construções, em função dos recursos disponíveis não terem sido
suficientes para a realização de sondagens sobre a área, gerando problemas no processo de
produção e armazenamento.
Em Belo Campo, nas comunidades de Bela Vista e Casa Nova, os benefícios
trazidos pelo Projeto estiveram concentrados em atividades rurais não agrícolas, como a
ampliação da eletrificação rural. Entretanto, o grande marco deixado pelo Projeto Gavião,
nas duas comunidades, foi à construção de uma unidade de beneficiamento da mandioca,
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para a produção de farinha e derivados culinários do produto, conforme observa-se na
(Figura 12)

Figura 12.
Unidade de Beneficiamento dos Derivados da Mandioca na Comunidade de Bela
Vista – Belo Campo.
Foto da Autora – 2006.
A implantação dos microempreendimentos foi iniciada a partir do segundo semestre
de 2000, integrado no âmbito do componente “Desenvolvimento Produtivo”. Somando
todos

os

municípios

beneficiados

pelo

projeto,

totalizaram

vinte

e

oito

microempreendimentos nas diversas atividades para geração de emprego e renda, como o
processo da produção de bordados, atividade de cerâmica, processamento de couro,
beneficiamento do mel, produção de derivados do leite, da cana e beneficiamento da
mandioca.
No caso da construção de microempreendimentos para beneficiamento da
mandioca, foram implantados dois em Belo Campo, sendo um deles na comunidade de
Bela Vista. A escolha desta ação na comunidade foi entendida como uma necessidade e foi
aprovada por todos. Porém os beneficiados questionam a maneira como se desenrolou o
processo de construção da unidade beneficiadora.
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O processo de licitação para construção da obra e compra de equipamento não foi
acompanhado diretamente pela associação. Nesta etapa houve maior participação da
prefeitura. A construção visou facilitar a atividade do beneficiamento da farinha de
mandioca e, ao mesmo tempo, principalmente, reduzir a intermediação dos atravessadores.
Porém, a unidade beneficiadora não atende a toda a demanda da comunidade, mesmo
tendo sido alertado pela comunidade no momento da montagem da fábrica. Infelizmente
muitos pequenos produtores ainda precisam vender seu produto para os atravessadores.
Além disso, deparou-se com o estrangulamento da comercialização dos produtos,
embora apresentem padrão de boa qualidade, mas os produtores não possuem mecanismos
para colocá-los no mercado. E não estavam preparados para enfrentar o mercado, em
especial, a concorrência com os atravessadores atacadistas. Frente a este problema, o PróGavião encontrou na proposta de constituição de cooperativa uma alternativa viável para
dar sustentabilidade aos microempreendimentos.
No caso dos derivados da mandioca, foi criada a Cooperativa dos Produtos de
Derivados da Mandioca da Região do Rio Gavião (COOPERMAN). A cooperativa foi uma
iniciativa da CAR, sendo uma das formas de ativar no segmento da comercialização dos
produtos da mandioca. Assim, a expectativa era que, com a formação da cooperativa, não
seria mais necessário negociar diretamente com atravessadores. Desta maneira, houve
relativa melhoria no escoamento do produto, mas ainda assim existem problemas, em face
da reduzida experiência através do mecanismo da cooperativa entre os pequenos
agricultores fornecedores da matéria-prima. Além do fato da COOPERMAN ter sido
criada de cima para baixo, sem qualquer participação de seus principais protagonistas.
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Figura 13.
Produtos da Unidade de Farinha e Derivados da Mandioca na Comunidade de Bela
Vista, em Belo Campo.
Foto da Autora - 2006.
Este foi um problema identificado não apenas pelo trabalho de campo, mas também
pela própria equipe do Projeto, sendo não só os derivados da mandioca a ficar sem
alternativas para comercialização, bem como a carne dos caprinos, leite, mel e outros
produtos que tiveram melhoria na produção em função das ações do Projeto, mas que se
depararam com o problema da comercialização.
Desse lado, em Tremedal, de acordo com o depoimento do líder da Associação de
Pequenos Produtores da Comunidade de Lagoa Nova, a ação mais significativa do projeto
foi a construção de cisternas para armazenamento da água da chuva.
Esta ação foi efetivada, em grande parte, com a participação das comunidades
beneficiadas. Sem embargo, o representante da Associação de Pequenos Produtores Rurais,
afirmou que ainda não foi suficiente, considerando que o município, tradicionalmente,
enfrenta longos períodos de estiagem, na época da seca, as precipitações são baixas, sendo
que a demanda por cisterna é muito maior que o esperado.
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Por outro lado, não existiram muitas iniciativas em termos de programas
direcionados para assistência à saúde e à educação rural. Apenas Anagé foi beneficiado por
este tipo de programa.
Considerando que a concepção a respeito da melhoria da qualidade de vida das
populações das comunidades pesquisadas está baseada em obter um salário ou renda
melhor, produzir um pouco mais, ou até mesmo pela aquisição de bem durável que lhe dê
certo conforto, quando questionados a respeito da interferência do Projeto na qualidade de
vida, 100% considerou que houve “melhoria’ na qualidade de vida da comunidade.
Resposta que, no nosso entendimento, foi dada de forma genérica, porém apontando que a
real situação sócio-econômica dos beneficiados, que, mesmo com ações públicas
localizadas, o efeito na “melhoria da qualidade de vida” é positivo.
Destarte, ao refletir sobre as ações desenvolvidas pelo projeto, seu tempo de
permanência e participação da comunidade, a maioria avaliou como positiva, o que deduz
da assertiva do parágrafo anterior em decorrência da baixa condição sócio-econômica da
maioria dos beneficiados do projeto. Fato observado em todas as comunidades estudadas
dos três municípios.
Tabela 17.
Projeto Gavião - Municípios Estudados
Avaliação das Ações pelos Beneficiados por município, (em %).
2006
Avaliação das

Beneficiados por Município - em %

Ações

Anagé

Belo Campo

Tremedal

Positivo/Bom

76,0

84,2

61,5

Regular

24,0

15,8

38,5

Total

100,0

100,0

100,0

Fonte: Pesquisa de campo, set-nov de 2006.
O pequeno produtor, mesmo enfrentando desafios para conseguir manter a
sobrevivência de sua família, ainda crê em momentos de melhorias, por mais que passem
por dificuldade, e ainda depositam em projetos de políticas compensatórias a expectativa
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de superação, de maneira especial para os idosos, que de certo modo já convivem e
aceitam esta realidade há mais tempo e já não visualizam outras alternativas.
Um fato interessante refere-se às pessoas que se sentiram prejudicadas de alguma
maneira, ou excluídas das ações. Em virtude da carência e expectativas, acreditam que o
Projeto Gavião deveria continuar, justificando que o mesmo poderiam trazer ainda mais
benefícios para as comunidades ou na esperança de receber, ou fazer parte das ações
desenvolvidas pelo projeto e afirmam “Aqui era muito pior...”
Neste contexto, como fica a questão política? Uma vez que verificamos, de um
modo geral, nas últimas décadas a participação de cidadãos em atividades políticas ligadas
a instituições locais do poder público e, também, há uma proliferação de idéias que
buscavam ampliar a consciência de cidadania e participação. Mas por outro lado, ainda
vivenciamos as intrigas e oportunismos da política partidária, que no caso do Pró-Gavião
se manifestou nas intervenções de figuras políticas, que visavam benefícios próprios.
Alguns beneficiados percebiam e afirmaram que houve intervenção política no
desenvolvimento das ações do Projeto. Outros não observaram, mas não descartam esta
possibilidade.
Desta maneira, o que se observa é um cenário historicamente marcado pela
indiferença do poder público, pelos problemas de ordens econômica e social, que foram, de
certo modo, melhorados em função das ações focalistas do Pró-Gavião. O forte nível de
carência das comunidades rurais da região do Sudoeste da Bahia deu maior repercussão às
ações.
Não podemos negar que o Pró-Gavião contribuiu para amenizar, ou no mínimo,
constitui uma forma de apontar caminho pra o tão esperando desenvolvimento do Sudoeste
da Bahia, uma vez que apresentou a estas comunidades a possibilidade de se organizarem,
de aproveitarem os recursos disponíveis e a força de trabalho existente em cada
comunidade. Desta maneira, a atividade da agricultura familiar, que ainda representa um
modelo produtivo peculiar, mas para Jean (1994) in: 35.
Descreve o produto familiar como um personagem híbrido, que
acumula uma tríplice identidade composta por: proprietário fundiário,
empresário privado e trabalhador. Portanto, teria direto a rendimento
tríplices na economia de mercado: rendas fundiárias ligadas à posse do
solo, lucro como empresário privado e salário como trabalhador
agrícola.

No entanto, não é isso que se observa. Os pequenos agricultores, de modo especial,
das comunidades estudadas, vivenciam com limitações que vão desde a pequena
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propriedade, as dificuldades de manejo do solo e das culturas, bem como da inserção e
negociação dos produtos no mercado consumidor. Desta maneira a realidade do pequeno
produtor familiar, segundo Jean (1994):
Para sobreviver o produtor familiar teve que historicamente transferir a
renda fundiária e o lucro à economia e à sociedade, buscando apenas
um salário pra subsistir. Assim não é o agricultor familiar que acumula
três tipos de renda, mas a sociedade como um todo que acumula três
tipos de ganho nas relações que ela mantém com a família produtora.
Esta se vê frente a uma complexidade cada vez maior da economia
com exigências quanto à especialização e À profissionalização cada
vez maiores.

Ocorre, desta forma, uma desvalorização do trabalho rural e dos produtos, sejam
eles frutos do artesanato, da agricultura ou da pecuária. Este aspecto desanima o pequeno
produtor, que muitas vezes não acredita mais na melhoria de sua condição de vida.
Ao observarmos os avanços gerados pelo Pró-Gavião, evidenciamos, pelo trabalho
de campo, que houve a ampliação da renda familiar de 1996 para 2006, antes e depois da
sua implantação. Em 1996, 59% dos entrevistados recebiam entre um a dois salários,
enquanto em 2006, 43% recebem em torno de dois a três salários, considerando que dentre
os entrevistados, 68% recebem algum tipo de benefício, como bolsa escola e/ou
aposentadoria. Observa-se uma variação da renda nestes municípios entre o período que
antecede e o momento posterior à implantação do Pró-Gavião.
Para gerar condições ao pequeno trabalhador rural, as políticas públicas precisam
ser propostas, considerando a estrutura já existente, partindo das necessidades reais e
muitas vezes simples. Para que não tenhamos sempre um conjunto de propostas que
simplesmente sirvam de objeto da política partidária, ou que apenas incentive a
organização dos pequenos produtores e logo depois seja esquecida. Mas que tenha
sustentabilidade no sentido de iniciar e garantir um processo de melhorias, tendo como
princípios o estudo das prioridades versus necessidades, da decisão conjunta para
implantação e execução das ações.
Contudo, não se pode afirmar que este seja um desafio impossível, quando se
observa o conjunto de recursos financeiros empregados no desenvolvimento das políticas
publicas compensatórias, na qualidade da equipe técnica, na necessidade do pequeno
produtor e do seu esforço em manter a atividade agropecuária. Todos estes elementos,
somados e estruturados de maneira coerente, podem vir a indicar uma nova fase de
superação para as comunidades rurais.
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O Pró-Gavião, de fato, não solucionou as questões das desigualdades e precárias
condições de vida das comunidades rurais do Sudoeste da Bahia, mas apresentou relativas
mudanças do ponto de vista do pequeno agricultor. O quadro sócio-econômico era pior
antes da passagem do projeto, já que as suas ações estão concluídas. Algumas mudanças
foram geradas pelo projeto, mesmo com as suas limitações, interferências e dificuldades na
concretização das ações.
Analisando o projeto dentro de uma totalidade, verifica-se que nem mesmo com a
inserção de inúmeros projetos, os problemas de natureza estrutural não estão sendo
solucionados. Como é o caso do Pró-Gavião, que certamente pode ser comparado a outros
projetos meramente compensatórios. Para Brose (2000):
A pobreza no meio rural, tradicionalmente associada ao atraso da
pequena propriedade, em oposição à idéia de progresso da grande
propriedade, foi e continua sendo justificativa para um sem número de
projetos, programas e iniciativas de um grande número de instituições
no meio rural ao longo das últimas décadas. Apesar da proliferação
deste tipo de iniciativas, majoritariamente financiadas com recursos
públicos, pouco mudou no que diz respeito ao processo de
empobrecimento da maioria das unidades familiares de produção, e
consequentemente dos municípios do interior. (p.16)

A questão central é, indubitavelmente, o desenvolvimento desigual, permanecendo
a dicotomia entre as regiões e conseqüentemente entre as pessoas, constituindo assim
apenas instrumento para alívio da pobreza. Cabe, então, perguntar se os objetivos e
resultados alcançados pelo Projeto estão mesmo relacionadas à realidade dos pequenos
agricultores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que temos a extrair da pesquisa em tela não são propriamente conclusões, nem
definições ou conceitos acabados, uma vez que, vivemos atualmente em uma sociedade
marcada pela técnica, avanços e transformações efêmeros demais. Os rumos ou direções a
respeito da vida em sociedade, seus avanços e retrocessos ainda não estão definidos e vão
se construindo dia-a-dia. Neste sentido, pode-se afirmar que as mudanças que
presenciamos têm acontecido tanto em escala global quanto local, operando
dialeticamente. Pelo discurso dominante, o local vem sendo o espaço real da concretização
do global e nessa relação os rumos e caminhos são destrutivos e/ou construídos
constantemente.
Novos desafios são encontrados na América Latina, no Brasil e de modo especial
nos municípios mais pobres do Nordeste, intensificados a partir dos anos 80, com a Crise
Fiscal do Estado que apontava para a necessidade de reorganização do espaço local e de
orientação para a formação de uma sociedade mais interativa e atuante, conforme as
disposições normativas da Constituição de 1988, que legalmente propiciou a
descentralização do poder público e interação entre as comunidades e a administração
local, agora sob a hegemonia de um capitalismo mais agressivo e substanciado na
perspectiva ideológica do neoliberalismo.
Porém, para a região Nordeste de maneira geral e de modo especial para as
comunidades do Sudoeste da Bahia, este espaço ainda não foi consolidado. Hoje, mesmo
com o crescente discurso protagonizado pelos detentores do poder sobre a participação e
interação social, a população, de uma forma abrangente, permanece muito distante das
discussões e, especialmente, das decisões que têm como proposta ou objetivo melhorar, de
alguma maneira, a situação de pobreza quase que absoluta, em que vive um bom número
de famílias desta região. Deparamo-nos com os resultados das grandes desigualdades
sociais e, principalmente, regionais, bem como do distanciamento dos aspectos sócioeconômicos que foram, ao longo da história, se consolidando entre as regiões brasileiras,
construindo, assim, um Brasil de diferentes faces sociais, econômicas e regionais.
Frente a essa realidade, somada à persistência de posturas que provocam o
distanciamento entre as regiões e entre as pessoas, duelando com uma aparente harmonia
na visão globalizada de mundo, a presente pesquisa detectou que problemas tão sólidos
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como os de desequilíbrios regionais, não são solucionados facilmente, como numa ação
“mágica”.
As soluções, que as esferas do poder público apresentam, estão pautadas em
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento que, normalmente, acabam caindo na
mera visão do desenvolvimento enquanto crescimento econômico ou ainda, para servir de
instrumento na disputa político-partidária, cuja apresentação de melhores indicadores
econômicos e de certa forma sociais, significa maiores oportunidades para quem detém o
poder político. No caso da Bahia, as políticas públicas de desenvolvimento vêm sendo em
sua maioria implementadas pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR,
a exemplo do Projeto de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião – PróGavião.
Caracterizado

como

uma

política

pública

de

desenvolvimento

regional

protagonizada pelo Estado e subsidiada por uma entidade supranacional FIDA, o PróGavião foi implementado em treze municípios do Sudoeste da Bahia, tendo como objetivo
promover a melhoria da qualidade de vida para os pequenos agricultores e, para tanto, foi
estruturado em três grupos principais de ações: O Desenvolvimento Comunitário, o
Desenvolvimento Agropecuário e o Financiamento do Desenvolvimento de Pequenas
Propriedades Rurais.
Por meio do trabalho de campo, visitas às comunidades e instituições que
participaram de forma direta ou indireta da implantação do Projeto, bem como da
realização de entrevistas com diversos atores sociais, além da aplicação de questionários,
por amostragem aleatória, esses aplicados com os beneficiados do Projeto, as impressões e
resultados desta pesquisa revelaram que as ações do Pró-Gavião estão presentes em
diferentes pontos dos municípios beneficiados e que o mesmo constituiu-se em um fato
marcante no cotidiano da região, mas não na melhoria da condição de vida, quando nem
todos foram efetivamente beneficiados.
As comunidades, que inicialmente não compreendiam a dimensão do projeto, já
estavam se adaptando às interferências geradas pelo mesmo. Habituaram-se à presença de
técnicos que auxiliavam na orientação de suas já tradicionais atividades agropecuárias;
também ao surgimento dos micro-empreendimentos para beneficiamento de produtos das
localidades, a exemplo da mandioca; ao acesso ao crédito rural que visava ampliar a renda
e a melhorar a estrutura das propriedades, bem como a construção de cisternas com
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reservatórios da água das chuvas. Sendo esta última uma das ações de maior relevância
para os beneficiados estudados na pesquisa, por ser região de seca.
Estes novos elementos inseridos no cotidiano das comunidades rurais beneficiadas,
por meio das ações do Projeto Gavião, geraram diferentes visões que vão desde a
frustração daqueles que não foram contemplados com nenhum tipo de benefício do
Projeto, por questões político-partidárias ou na distribuição irregular das ações, passando
pelos questionamentos dos participantes das Associações Locais dos Pequenos Produtores,
que alegaram não ter sido consultados até chegar à satisfação e à renovação do entusiasmo
dos pequenos produtores que de alguma maneira foram beneficiados.
Em função do quadro de abandono, carência e fragilidade em que se encontravam
as comunidades rurais, todas as iniciativas do Projeto foram visualizadas pelos pequenos
produtores rurais como um caminho para o enfrentamento dos problemas estruturais locais,
como o clientelismo, a baixa renda, dentre outros. Somando estes motivos à expectativa de
novas mudanças, o que restou em comum foi o desejo de permanência das ações do projeto
entre os beneficiados e, também, entre as pessoas que não foram beneficiadas. Pois, de um
modo geral, é possível afirmar que o nível de interferência positiva ou negativa do Projeto,
representa para estas comunidades uma alternativa de desenvolvimento ou, no mínimo, de
melhoria das condições de vida locais. Contudo, sem alterar as velhas estruturas da
pequena propriedade, concentração de renda, baixa participação social e outros.
Outro aspecto relevante refere-se à analise da possibilidade de implantar processos
econômicos dinâmicos, baseados na pequena propriedade familiar, nas áreas rurais dos
municípios da bacia do rio Gavião, sendo essa a grande meta do Pró-Gavião. No entanto, a
proposta de aumentar a renda média dos lavradores, através da validação de tecnologia,
oferta de crédito agrícola e da organização dos produtores em forma associativa não foi
alcançada em sua totalidade, pois as causas da baixa renda não foram alvos das ações do
Projeto.
O que podemos observar é que tal proposta ficou limitada com o final do Projeto.
As associações não estão preparadas para utilizar a organização como caminho para se
atingir o mercado de produção que foi ampliado em algumas comunidades. Ainda se
esbarram no ponto da comercialização, o que facilita a permanência, em muitos casos, da
figura do atravessador. Não se sentem, ainda, capazes de entrar na competição, o que tem
inibido o crescimento da renda dos pequenos produtores. As alternativas para solucionar
esta questão estão sendo elaboradas pelas associações e pela nova equipe da CAR.
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Dessa forma, as Políticas Públicas, hoje no Brasil, vêm utilizando esses princípios
para a formulação de projetos a serem desenvolvidos e implantados nas áreas rurais que
apresentam sinais de estagnação e que exigem mudanças capazes de promover um
desenvolvimento nas atuais condições da economia capitalista e na tentativa de amenizar
os desequilíbrios regionais, dentro da ótica das políticas de alívio a pobreza.
No entanto, verifica-se que as tentativas para promover o desenvolvimento
regional, considerando este conceito/categoria não apenas no seu aspecto econômico, mas
abrangendo as questões sociais, muitas vezes não atingem a totalidade e apresentam
limitações. É notória a existência de grupos e pessoas não beneficiadas pelas alternativas
propostas pelas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, como ocorreu no
processo de execução do Pró-Gavião. A constatação desse fato, mesmo com a quantidade
de iniciativas já existentes, é que ainda são significativas as disparidades sociais e as baixas
condições de vida em que muitas pessoas, de modo especial da região Nordeste, se
encontram.
O que se espera do desenvolvimento, especialmente no meio rural, é que este venha
atender às expectativas da população nos aspectos social, econômico, ecológico e político.
Isso abrange o aumento da produtividade agrícola aliado à preservação e melhoria do
ambiente natural, possibilitando a garantia da renda suficiente para que os agricultores
tenham um padrão de vida aceitável e que os faça permanecer no campo, investindo na
atividade agrícola.
A incorporação da questão ambiental na execução de projetos de políticas públicas,
em sua maioria está mesmo apenas no papel. O modismo em se falar em meio ambiente
tornou essa discussão necessária, mas do discurso à prática se estabelece uma barreira
quase que intransponível. No caso do Pró-Gavião, a história se repetiu. As propostas do
projeto, relacionadas às questões ambientais, não se concretizaram, como atividades
simples de educação ambiental. O que representa uma contradição desta política, uma vez
que, em seus objetivos, apresenta como proposta o desenvolvimento voltado e preocupado
com o futuro destas comunidades.
É importante destacar que, nesse processo de discussões e propostas voltadas de
fato para o desenvolvimento, faz-se necessária uma interação de atores políticos e
diferentes setores sociais, tais como: o governo federal e os governos estaduais, órgãos
não-governamentais e a comunidade mobilizada pela melhoria das condições de vida das
regiões mais carentes. O que não aconteceu em sua totalidade, durante a elaboração e
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execução do projeto, aspecto que torna questionável a proposta de desenvolvimento
defendida pelo mesmo.
Um outro aspecto, em se tratando de projetos voltados para pequenas propriedades
e comunidades rurais, é que os mesmos direcionem seus objetivos à satisfação dos reais
anseios da população dessas localidades que, por persistirem em formas tradicionais de
cultivo, acabam não alcançando uma produtividade significativa e, posteriormente,
lucrativa. Isso requer uma maior atenção, por parte desses projetos, em buscar alternativas
de reestruturação dessas áreas, mesmo mantendo sua atividade típica, mas sendo capazes
de fornecer subsídios para que os pequenos agricultores possam, de fato, ampliar sua
produção e a qualidade da mesma, almejando melhorias na renda e na qualidade de vida
em geral.
As contradições aparecem constantemente ao observarmos a consolidação das
diferenças sociais no Sudoeste da Bahia. Este aspecto aponta para a compreensão de que o
Pró-Gavião seja concebido como uma política pública focalista, implementado de “cima
pra baixo”, não solucionando, de forma definitiva, os graves problemas sociais que a
população do Sudoeste Baiano vivencia.
Na verdade, as ações desenvolvidas nas diferentes localidades nem sempre foram
planejadas junto à comunidade local e, por isso, revelam resultados distintos entre os
beneficiados. Tais resultados indicam que o Pró-Gavião pouco contribui para a redução das
diferenças sociais e dos problemas que já caracterizam a realidade da população nordestina
e baiana.
As mudanças, ou mesmo a manutenção das estruturas e problemas verificados na
organização sócio-espacial dessas localidades rurais beneficiadas pelo Pró-Gavião,
permitiram a análise dessa política pública em face ao desenvolvimento local e regional.
Isso inclui o estudo das condições efetivas de implementação do projeto e sua interação
com os atores envolvidos – Estado e comunidade – além da avaliação dos resultados
obtidos até o momento, desde sua efetiva implantação.
Para gerar condições ao pequeno trabalhador rural, as políticas públicas precisam
ser propostas considerando as estruturas já existentes, partindo das necessidades reais, que
algumas vezes são simples. Desta maneira, pode-se mudar o quadro de sempre onde existe
um conjunto de propostas que simplesmente não condiz com a realidade, ou não auxilia na
superação de problemas que impedem o desenvolvimento, e pelo contrário, serve de
instrumento da política partidária. Ou, na melhor das hipóteses, seja apenas um mecanismo
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que incentive a organização dos pequenos produtores e que pode ser logo depois
esquecida, gerando assim, um círculo de expectativas, com a vinda uma proposta, seguida
de uma outra, com resultados apenas paliativos.
Ao observar o conjunto de recursos financeiros empregados em nome do
desenvolvimento nas políticas públicas compensatórias, na qualidade das equipes técnicas
envolvidas, nas necessidades dos pequenos produtores, e no seu esforço em manter a
atividade agropecuária, acredita-se que é possível avançar. No entanto, a soma de todos
estes elementos se perde, porque não há uma relação entre prioridades versus necessidades
no processo de decisão e execução das ações destas propostas de políticas públicas.
A concretização das ações do Pró-Gavião, de fato, não solucionou, em definitivo, as
questões das desigualdades e das precárias condições de vida das comunidades rurais do
Sudoeste da Bahia. Mesmo assim, do ponto de vista do pequeno produtor, algumas
mudanças foram positivas. O mesmo afirma que a vida era pior antes da passagem do
projeto. Problemas como a falta de água, de eletrificação, orientação técnica temporária,
dentre outros foram amenizados na região.
É mister reconhecer que o nível de carência valorizou as ações do Pró-Gavião e,
ainda que, sem a contribuição deste projeto, as comunidades atendidas estariam em piores
condições de vida. O que não representa uma superação do quadro sócio-econômico em
que se encontram os municípios do Sudoeste baiano.
Neste momento, o desejo da comunidade é de retorno do Pró-Gavião, ou de outro
projeto similar, que implemente ações voltadas, mais uma vez, para o desenvolvimento.
Estas ações, mesmo que protagonizadas pelo estado e que apresentem limitações e
dificuldades, serão importantes para a população local e para a Região, porque elas, de
qualquer forma, representam novas mudanças e suscitam as esperanças de melhora para o
Homem do Campo.
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Anexo 02:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE -UFS

Questionário a ser aplicado com as comunidades beneficiadas pelo
projeto Pró-Gavião nos municípios de:
( ) Anagé ( ) Belo Campo ( ) Tremedal
PERFIL/ COMUNIDADES:
Comunidade:_____________________________________________________
Idade:_________________________
Sexo: ( ) M
( )F
Profissão:_______________________________________________________
Local do Nascimento:______________________________________________
Há quanto tempo reside no povoado?__________________________
Sua residência é:
( )própria
( )alugada ( )cedida ( )outra condição
É proprietário de terras?
( )Sim

( )Não

Número de moradores do domicílio:_________________________
Idade de cada morador:_______________________________________
Há morador do domicílio que atualmente reside em outro município? Por qual
motivo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Que atividades econômicas desenvolvem?
( )Agricultura.
Cultura de ( ) feijão
( ) milho
( ) mandioca
( )outras. Quais?____________________
Total de área plantada:________________________________________
( ) Pecuária.

( ) Outras.

Criação de ( ) caprinos - Nº de cabeças:______________
( ) ovinos - Nº de cabeças:_______________
( ) eqüinos - Nº de cabeças:______________
( ) bovinos - Nº de cabeças:______________
( ) suínos - Nº de cabeças:_______________
( ) aves- Nº de cabeças:_________________
( ) outras. Quais?_______________________
Nº de cabeças:______________
Quais?________________________________

Todos trabalham na atividade agrícola? ( ) Sim ( ) Não
Daqueles que trabalham fora da atividade agrícola, ele(s) trabalha(m) em quê?
_________________________________________________________________
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Renda média familiar em 1996:__________________
Renda média familiar em 2004:__________________
Outras fontes de renda:
( ) Aposentadoria, pensão.
( ) Renda mínima/ bolsa-escola/ seguro-desemprego etc.
( ) Outras.
Qual é o destino da produção?_____________________________
_________________________________
Existem atravessadores? ( ) Sim ( ) Não
Aponte uma necessidade urgente da comunidade.____________
PROJETO - PRÓ-GAVIÃO:
Conhece o Projeto Pró-Gavião?
( ) Sim ( ) Não
Se afirmativo, como se deram as primeiras ações do projeto/ em quais
atividades?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Há quanto tempo o Pró-Gavião vem atuando no povoado?
_______________________________________________________________
O Pró-Gavião proporcionou inovação na agricultura e na pecuária praticadas no
povoado?
( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo, quais foram essas mudanças?_________________________
Quanto ao desenvolvimento comunitário e produtivo:
Nível de apoio do Pró-Gavião à organização dos produtores:
( ) alto
( ) baixo
( ) médio
( ) insignificante
Com a presença do Pró-Gavião o povoado, houve incentivo na organização dos
pequenos agricultores? ( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo, de que maneira?_________________________________
_______________________________________________________________
Quanto ao desenvolvimento agropecuário:
Houve a introdução de novas culturas? ( ) Sim
( ) Não
Quais?__________________________________________________________
Houve a introdução de novas técnicas de produção agrícola e manejo do
rebanho.
( ) Sim ( ) Não
Quais?__________________________________________________________
Houve capacitação dos produtores visando a qualificação da mão-de-obra.
( ) Sim ( ) Não
Quais?__________________________________________________________
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Houve incentivo ao pequeno produtor? ( ) Sim ( ) Não
Como?_________________________________________________________
Com o projeto Pró-Gavião houve apoio técnico nas atividades agropecuárias
desenvolvidas pela comunidade? ( ) Sim ( ) Não
Quais?
_______________________________________________________________
Existem técnicos para orientação das atividades agropecuárias?
( ) Sim ( ) Não
Quantos?___________
Qual a frequência das orientações?________________
Você foi consultado antes da implantação do Pró-Gavião? ( ) Sim ( ) Não
De que forma?______________________
Houve interferência política no desenvolvimento das ações do Pró-Gavião?
( ) Sim ( ) Não
Como?_________________________________________________________
_______________________________________________________________
Você acha que o Pró-Gavião deveria continuar? ( )Sim ( ) Não
Por
quê?___________________________________________________________
_______________________________________________________________
Financiamentos:
Quanto ao financiamento do desenvolvimento de pequenas propriedades rurais:
( ) O Pró-Gavião facilitou e incentivou o acesso a financiamentos.
( ) O Pró-Gavião não viabilizou o acesso a financiamentos.
(
) O Pró-Gavião possui linhas de crédito próprias de financiamento aos
produtores.
Se houve financiamento:
Quais foram os valores financiados?____________________________________
_________________________________________________________________
Quais foram às atividades financiadas?__________________________________
_________________________________________________________________
Quais foram os critérios para aquisição dos financiamentos?_________________
_________________________________________________________________
Organização (sociedade):
Há associação de moradores e/ou produtores no povoado?
( ) Sim
( ) Não
É participante da associação?
( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo:
Qual é a frequência de realização das reuniões da associação?
_______________________________________________________________
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Há contribuição financeira para a associação? ( ) Sim ( ) Não
Valor?__________________________________________________________
Como se dá a relação entre a associação dos moradores e o Pró-Gavião?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Há formação de conselhos na comunidade? ( ) Sim ( ) Não
Quais?__________________________________________________________
Infra-Estrutura:
Obras de infra-estrutura e serviços sociais proporcionadas pelo Pró-Gavião:
( ) Sistema de captação das águas das chuvas
( ) Melhoria de estradas vicinais
( ) Irrigação comunitária
( ) Eletrificação rural
( ) Construção de cisternas e barragens
( ) Outras. Quais?________________________________________
A realização destas obras influenciou na melhoria da qualidade de vida dos
moradores do povoado?
( ) Sim
( ) Não Por quê?___________________________________
Há programas de assistência social na comunidade? ( ) Sim ( ) Não
Quais? ( ) Saúde
( ) Educação Rural
( ) Educação Laica
( ) Ouros? Quais?_________________________________
Como você avalia as ações desenvolvidas pelo Pró-Gavião neste povoado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Anexo 03:
ESTADO DA BAHIA
MESORREGIÃO CENTRO SUL BAIANO
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Anexo 04:

Bacia do Rio Gavião - Trecho Nascente/Anagé - BA
CACULÉ

Duas Passagens

Tauapé
ANAGÉ

ANAGÉ
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Irundiara
JACARACI
CONDEÚBA
PIRIPÁ
TREMEDAL

Estradas

Lagoas

Rios tributários
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Fonte: Edvaldo Oliveira, 2007.
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