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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Devido às grandes disparidades econômicas e sociais dos países e a constatação 

de que os modelos de desenvolvimento adotados em nações desenvolvidas, nem sempre são 

compatíveis com a realidade dos países em desenvolvimento, alguns autores têm contribuído 

com reflexões acerca de conceitos e parâmetros para avaliar/implementar o desenvolvimento 

em determinado território. Fatores como o processo histórico de formação, disponibilidade de 

recursos naturais, cultura populacional, situação financeira, entre outros, passam a ser 

observados por influenciar os modelos e os resultados do planejamento e desenvolvimento 

das nações. 

De acordo com Hanefeld (2001), diante da crescente exclusão social, 

potencializada pelas mudanças estruturais oriundas do processo de globalização1, diversos 

campos da sociedade civil são desafiados a pensar um novo modelo de desenvolvimento que 

valorize as estratégias de ação voltadas ao âmbito local. O local constitui mais do que um 

território restrito, configura um espaço social, econômico e cultural em constante 

transformação, refutando fronteiras institucionais e as reconstruindo em função de 

problemáticas que apontam para a diversidade cultural, ambiental, social e econômica. 

(FISCHER, 2002).  

Nota-se, então, esforço teórico (Veiga, 2005; Sachs, 2004; Buarque, 2002; 

Kliksberg, 2001; Zapata, 2001; Esteva, 2000; Putnam, 2000; Franco, 1998;) no sentido de 

buscar um modelo explicativo do processo de desenvolvimento que considere crescimento 

econômico e eqüidade, aliado às características regionais (condições de vida, clima, cultura e 

meio ambiente) e institucionais (a descentralização do poder, governança local, cooperação e 

participação dos cidadãos nas decisões ligadas a sua localidade).  

Na década de 1980, o Desenvolvimento Local se manifesta como uma nova 

agenda que emerge na tentativa de cobrir as crescentes demandas sociais e de promover ações 

que melhorem as condições de vida de dado território, ou seja, surge como alternativa à busca 

de novos caminhos para o Desenvolvimento Social. Segundo Buarque (2002, p. 25), o 

Desenvolvimento Local é considerado: “[…] um processo endógeno de mudança, que leva ao 
                                                 
1 O processo de globalização tem causa na “[...] interação de três processos distintos, que têm ocorrido ao longo 
dos últimos vinte anos, e afetam as dimensões financeira, produtivo-real, comercial e tecnológica das relações 
econômicas internacionais. Esses processos são: a expansão extraordinária dos fluxos internacionais de bens, 
serviços e capitais; o acirramento da concorrência nos mercados internacionais; e a maior integração entre os 
sistemas econômicos nacionais”.  Gonçalves, Reinaldo. Globalização Econômica e Vulnerabilidade Externa In: 
Globalização e Desnacionalização, 2000. Editora Paz e Terra, p. 24. 
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dinamismo econômico e à melhoria de vida da população em pequenas unidades territoriais e 

agrupamentos humanos”.  

Nesse conceito, a organização interna e a mobilização da sociedade local são 

consideradas fatores inovadores e importantes para o desenvolvimento. É na organização 

social que os membros da localidade expressam suas necessidades, conhecimentos e desejos. 

Assim, identificam sua condição social, econômica e reconhecem suas capacidades e 

potencialidades para modificar a realidade do local onde vivem.  

Na década de 1990, a busca de modelos explicativos do processo de 

desenvolvimento foi enriquecida pelo conceito de Capital Social. Tal elemento também está 

relacionado com a capacidade de organização social e mobilização da sociedade. Para Putnam 

(2000, p. 177) Capital Social “diz respeito a características da organização social, como 

confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade”. 

O presente trabalho está centrado na conexão entre Desenvolvimento Local e 

Capital Social a partir do estudo do caso da Comunidade Tapera no município de Riacho dos 

Machados. A comunidade é composta por cerca de 39 famílias de pequenos agricultores e tem 

sido referência nacional, conforme catálogo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, de aplicação do projeto de Desenvolvimento Local e Agroecologia, por 

uma organização do Terceiro Setor2, voltada para o Desenvolvimento Rural no Norte de 

Minas – O Centro de Agricultura Alternativa (CAA-NM) e de exemplo de tentativa de 

implementação de um modelo de desenvolvimento distinto do modelo implantado na Região.  

O CAA-NM, desde os anos 1980, vem contribuindo para a promoção do Desenvolvimento 

Local em pequenas comunidades rurais respeitando os princípios de sustentabilidade.  

Diante do exposto, as questões que norteiam este trabalho são:  

 

a) qual a importância do Capital Social na interpretação de processos de 

desenvolvimento?  

b) por meio de quais elementos/relações é possível aferir a 

existência/inexistência de Capital Social num dado território? 

c) como se dá a construção do sujeito coletivo e de que maneira se revela na 

Comunidade Tapera? 

                                                 
 
2 Por Terceiro Setor entende-se um conjunto de iniciativas privadas, sem fins lucrativos, que visam a produção 
de bens e serviços públicos. Podendo ser designado de organização não-governamental (ONGs), sem fins 
lucrativos, setor independente, entre outros.  
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d) em que medida a existência/inexistência de Capital Social tem sido 

elemento facilitador/dificultador do Desenvolvimento Local na 

Comunidade Tapera? 

 

A partir dos dois conceitos: Desenvolvimento Local e Capital Social, o objetivo 

geral desse estudo está centrado na compreensão da conexão entre eles, ou seja, de que modo 

a formação de Capital Social afeta as práticas de Desenvolvimento Local. 

A discussão sobre o Desenvolvimento Local está fundamentada na análise de 

fatores ligados à ordem social, ao crescimento econômico, às organizações social, 

institucional e cultural de cada localidade. No Capital Social, a discussão pauta-se na análise 

de fatores ligados às organizações social e institucional, a redes de relações e as relações de 

reciprocidade e participação cívica. Logo, os conceitos têm o caráter de agrupamento de 

diversos sujeitos sociais e assuntos em objetivos comuns. Especificamente, este estudo busca 

analisar a constituição de Capital Social dentro de um projeto de Desenvolvimento Local na 

Comunidade Tapera. Procura-se analisar: 

 

 como o Capital Social se manifesta na Comunidade Tapera; 

 de que maneira o sujeito coletivo se apresenta; e 

 em que medida o Capital Social tem contribuído para o Desenvolvimento 

Social e Econômico.  

 

Segundo Putnam (2000), o Capital Social é um bem público que aumenta sua 

eficiência com o uso, podendo mudar a realidade social de regiões carentes. A partir desse 

referencial teórico, a hipótese que orienta o estudo é a de que o Capital Social afeta as ações 

que visam ao Desenvolvimento Local, ou seja, sua existência maximiza as potencialidades 

das ações tendo em vista o desenvolvimento.  

Este estudo tem como matriz analítica algumas sistematizações teóricas acerca do 

Desenvolvimento Local como os trabalhos de Buarque (2002), Llorens (2001), Santos & 

Silveira (2001), Zapata (2001), Franco (1998), entre outros, e as teorias de formação de 

Capital Social, especialmente, as teorias de Abramovay (2000), Putnam (2000), Coleman 

(1990) e Bourdieu (1986).  

A coleta dos dados foi obtida por meio de pesquisa de campo e relatórios de 

acompanhamento do CAA-NM e do INCRA. O trabalho de campo procurou obedecer aos 

critérios de Pesquisa Participante sugeridos por Brandão (1987). Num primeiro momento, 
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foram realizadas entrevistas estruturadas às 39 famílias cadastradas pelo INCRA que 

receberam a posse da terra, com o propósito de coletar dados socioeconômicos. 

Posteriormente, foi feita entrevista aberta às lideranças da comunidade e observação das 

relações e da atuação do sujeito coletivo no que se refere a: 

 

 experiências de gestão participativa;  

 constituição de redes sociais;  

 mobilização dos atores; 

 presença de vínculos horizontais; 

 valores e normas sociais compartilhados; e,  

 relações de vizinhança.  

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo que o segundo trata dos 

conceitos de Desenvolvimento Local e de Capital Social que orientam a análise do estudo de 

caso da Comunidade Tapera. Neste capítulo, é realizado um breve retrospecto da evolução do 

pensamento econômico, acerca de algumas das teorias de Desenvolvimento Econômico em 

seu aspecto macrossocial. Até o surgimento do conceito de Desenvolvimento Local e 

Sustentável e de Capital Social utilizados como base para a análise. A elaboração teórica 

sobre o desenvolvimento destaca dois posicionamentos: o primeiro considera crescimento 

econômico como sinônimo de desenvolvimento e tem como matriz analítica variáveis como 

incrementos no produto total e acumulação de capital; enquanto o segundo trata o 

desenvolvimento como a ampliação das condições de vida da população, priorizando 

variáveis como o desenvolvimento de capital humano, liberdades de ações e poder de decisão.  

No Pós Segunda Guerra, as políticas de cunho desenvolvimentistas ganham 

centralidade nas discussões econômicas, conduzidas fortemente pelo Estado e atreladas aos 

objetivos de promoção do Desenvolvimento Econômico com ajuda mútua e de acordos 

bilaterais, aumentando os gastos governamentais com ações sociais. No entanto, frente ao 

elevado déficit público de muitos países, por volta de 1970, e do redesenho das políticas 

neoliberais, assiste-se ao enfraquecimento do setor público, transferindo para outros setores 

muitas das obrigações de assistência social. A década de 1980 é marcada pela multiplicação 

de organizações representativas e de apoio social. Neste contexto de redução do Estado de 

Bem-Estar e do patrimônio ambiental, o tema Desenvolvimento Local e Sustentável ocupa 

importante espaço na pauta das políticas públicas, numa tentativa de intervir no quadro social 

e econômico dos territórios, baseado em suas potencialidades. Nos anos de 1990, ganha 
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destaque no debate acadêmico o conceito de Capital Social, considerado como estoque, um 

recurso público compartilhado por pessoas inseridas em sistemas sociais e caracterizado por 

rede de relações sociais, normas de confiança, reciprocidade e compromisso cívico.  

No terceiro capítulo, faz-se uma análise do macrocontexto da Comunidade 

Tapera. Busca-se na literatura alguns trabalhos que tratam do processo de desenvolvimento da 

Região Norte de Minas, localizada no Estado de Minas Gerais, no intuito de elencar os 

principais aspectos do crescimento e desenvolvimento desta Região, procurando, sobretudo, 

discutir as origens da sua formação econômica. A contextualização das políticas de 

desenvolvimento do território norte mineiro ajuda na compreensão do processo de ocupação, 

organização, resistência e formação de Capital Social na Comunidade Tapera.  O 

desenvolvimento da Região é resultado da intervenção direta do Estado na economia regional, 

caracterizado por uma distribuição desigual de recursos e oportunidades. Um dos alvos de tais 

políticas é o município de Riacho dos Machados onde se localiza a Comunidade Tapera, 

objeto deste estudo, pois na comunidade há o esforço de implantação de um modelo de 

desenvolvimento distinto do oficial. 

No quarto capítulo, apresenta-se uma descrição da Comunidade Tapera, 

observando aspectos como: condições sociais, econômicas e organizacionais da comunidade,  

bem como a análise dos dados da pesquisa com seus moradores à luz dos conceitos de 

Desenvolvimento Local e Capital Social, tendo-se como referencial o trabalho de Buarque 

(2002), Santos e Silveira (2001), Putnam (2000) e Coleman (1990).  Por último, são feitas as 

considerações finas e as principais conclusões do trabalho. 

É intuito desta pesquisa contribuir para a maior compreensão da relação entre 

Capital Social e Desenvolvimento Local, objetivando a formulação de Políticas Públicas de 

Desenvolvimento Social. Os dados apontam para a presença de Capital Social na comunidade 

e que o nível deste afeta o Desenvolvimento Local. Assim, incentivos para a formação e 

manutenção de Capital Social permitem aumento da eficiência das práticas de 

Desenvolvimento Local e, por conseguinte, maior desenvolvimento do meio rural. 
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2 DESENVOLVIMENTO LOCAL E CAPITAL SOCIAL: REFERENCIAL 
TEÓRICO 

 

 

Este capítulo contém revisão de algumas das teorias do crescimento e 

desenvolvimento nas ciências econômicas, com foco nos conceitos de Desenvolvimento Local 

e de Capital Social. Discute-se a conexão entre a teoria de Desenvolvimento Local e o de 

Capital Social, bem como em que medida esta relação pode contribuir para o 

Desenvolvimento Social. 

 

2.1 Teorias Gerais de Desenvolvimento nas Ciências Econômicas 

 

O cenário econômico mundial tem passado por transformações conjunturais. 

Tanto os países desenvolvidos, como os em desenvolvimento, têm percebido a necessidade de 

se implantar políticas de desenvolvimento que atendam aos novos paradigmas de crescimento 

associados às melhorias no nível de vida da população, na conservação ambiental e no 

respeito à cultura de cada localidade. 

Passada a turbulência do Pós Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países 

europeus e o Japão enfrentavam instabilidade econômica e crises sociais. Tais fatos 

contribuíram para que o crescimento e desenvolvimento das nações se tornassem tema central 

na agenda dos governos e das instituições de coordenação econômica e política do mundo 

capitalista. No entanto, para os estudiosos do tema essa discussão é anterior à Segunda 

Guerra. 

O crescimento econômico e os meios de expansão da riqueza dos Estados 

Nacionais, com o advento das idéias mercantilistas, instigam pensadores e governos desde o 

século XV. Para os mercantilistas, um Estado poderoso era aquele que possuía uma grande 

quantidade de metais preciosos e que mantinha equilibradas as suas balanças comerciais, por 

meio, sobretudo, do comércio internacional e/ou da exploração econômica de suas colônias3.  

De acordo com Assis (2003), a visão mercantilista (BLAUG, 1991; 

HECKSCHER, 1955) era de desenvolvimento “estritamente monetário” em que o progresso 

era obtido por intermédio do fortalecimento econômico do Estado.  

                                                 
3 Para Pereira (2000, p. 126), não existe universalidade nas características fundamentais do mercantilismo. 
Podendo ser entendidas, como acumulação de metais preciosos, como o fundamento do nacionalismo autárquico 
e/ou como um processo político de intervenção do Estado na economia.  
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Como antagonismo a idéia mercantilista, surge no século XVIII, o pensamento 

Fisiocrata, tendo Quesnay (1694-1774) e Petty (1623-1687) como principais expoentes.  Para 

eles, a agricultura era a única fonte de riqueza capaz de produzir excedente em relação ao seu 

custo de produção, enquanto os demais setores, comércio e indústria, representavam 

atividades estéreis que só conseguem sobreviver via excedente transferido das atividades 

rurais. Essas transferências são realizadas por meio das despesas feitas pela classe produtiva e 

pela classe dos proprietários rurais. Logo, para os Fisiocratas a única forma de um país 

conseguir ascensão econômica e acumulação de riquezas seria por meio da produção agrícola 

em larga escala.  

No final do século XVIII e início do século XIX, a Escola Clássica, representada 

por Adam Smith (1723-1790), inovou o pensamento econômico ao tratar a concepção do 

crescimento como fenômeno atrelado à produtividade nacional4. Segundo Smith, A. (1985), 

para uma sociedade alcançar a riqueza e a prosperidade é necessário aumentar a produtividade 

da economia. O aumento de produtividade é obtido pelo acréscimo do trabalho produtivo, 

pela divisão do trabalho e especialização na produção fabril, sendo que, quanto maior o 

número de artigos produzidos e ofertados no mercado, maior a divisão social do trabalho e, 

conseqüentemente, maior a expansão do comércio via relações de troca. Se para Quesnay 

(1983) o que gerou riqueza era o trabalho aplicado na agricultura, para Smith, A. era o 

trabalho produtivo aplicado em qualquer setor.  

Segundo Smith, A., o maior obstáculo ao progresso econômico é o Estado, que, 

em sua opinião, deve exercer apenas as funções mínimas necessárias ao bom funcionamento 

de uma economia competitiva, não havendo necessidade de o Estado intervir no mercado. 

Pois, a economia é orientada pela “mão invisível5”, que atua como mecanismo auto-

regulador. 

É com base nesse pensamento econômico, de maior liberdade de mercado, que 

segundo Pereira (2000), a Revolução Industrial teve seu alicerce. A Revolução Industrial 

                                                 
4 Segundo Hugon (1976, p.107), “[...] no mesmo instante em que surge, na França, a ciência econômica com os 
Fisiocratas, elabora-se, na Inglaterra, Adam Smith que, em 1776, publica a ‘Riqueza das nações’. Trata-se de um 
esforço de revisão das idéias econômicas mercantilistas e também da constituição de uma ‘Escola Econômica’: 
terá por chefe Adam Smith e por obra-prima a ‘Riqueza das Nações’, do mesmo modo que a Escola Fisiocrática 
tivera Quesnay e o seu ‘Quadro Econômico’[...]”.   
 
5 A mão invisível é uma metáfora utilizada pelo autor para demonstrar que a economia é movida por um 
conjunto de leis naturais que regulam o mercado, de forma automática, para que a economia alcance o ponto de 
equilíbrio. Os Clássicos admitiam que o livre funcionamento da lei da oferta e da procura faria com que se 
estabelecesse automaticamente o equilíbrio. Para obter maiores informações ver: Smith, Adam. A Riqueza das 
Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: Abril Cultural, 1985. 
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consolidou o Modelo Capitalista, estimulou o comércio entre as nações e o aperfeiçoamento 

da indústria, que modificou suas relações de trabalho e aumentou a capacidade produtiva, 

elevou a velocidade das trocas e a lucratividade da classe empresarial em detrimento da classe 

operária, e de alguns países (centrais) em detrimento de outros (periféricos), via divisão do 

trabalho.   

Uma das mais importantes conseqüências sociais da Revolução Industrial é o 

surgimento da classe operária, submetida à condições de vida extremamente duras como: 

longas jornadas de trabalho, exploração em larga escala do trabalho feminino e infantil, 
baixos salários, entre outras. A desigualdade social estimulou críticas e deu origem a revoltas 

populares já na primeira metade do século XIX.  

Para Marx (1818-1883), a causa das revoltas está no conflito entre capital e 

trabalho. O conflito é originado no processo de produção, onde ocorre a exploração do 

trabalhador pelo capitalista, por meio da extração da mais-valia6. Marx (1978) acreditava que 

o capitalismo carregava os germes de sua própria destruição e seria suplantado pelo 

Socialismo7, por intermédio da revolução social, que implantasse a ditadura do proletariado. 

Isto, porque no processo de desenvolvimento capitalista há constante substituição do capital 

variável (trabalho) pelo capital fixo (máquinas). Sendo o lucro a apropriação da mais-valia do 

trabalho, o processo de desenvolvimento se dá com a tendência à queda da taxa de lucro.   
Na última década do século XX assistiu-se à hegemonia do Modelo Capitalista de 

organização da produção. Dentre os fatores explicativos da queda do Modelo Socialista 

destacam-se a dificuldade dos países socialistas de acompanharem a revolução científico-

tecnológica contemporânea (grandes progressos e descobertas ficavam restritos ao âmbito 

militar), a ausência de práticas democráticas e a frustração das expectativas de progresso 

material da população.  

Mesmo alcançando a hegemonia, o capitalismo se manteve permeado por 

desigualdades sociais, conflitos e por crises e ascensões, como assinalado por Schumpeter, em 

1911, em sua obra sobre a Teoria do Desenvolvimento Econômico (TDE).  Para o autor, o 

                                                 
6 Por exemplo, um capitalista emprega 30 pessoas, cada pessoa recebe um salário de R$ 300,00 por mês e produz 
100 cadeiras. Cada cadeira custa R$ 20,00. No fim do mês o empregado produziu sozinho R$ 2000,00. O 
capitalista se apropria da força de trabalho de seus empregados, que recebem um salário equivalente a apenas 
poucas horas do seu trabalho.  
 
7 Dentre os precursores do Socialismo, pode-se citar Robert Owen (1771 – 1858), Charles Fourier (1772-1837), 
Louis Blanc (1811-1886), conhecidos como Socialistas Utópicos; Saint-Simon (1760-1825) denominado como 
Socialista Realista. No entanto, segundo Pereira (2000) o Socialismo destes pensadores é pré-científico. Assim, 
para esta análise interessa apenas o chamado Socialismo Científico fundado por Karl Marx (1818-1883) e 
Friedrich Engels (1820-1895), que foca a luta de classes e considera o Estado sempre a favor da classe 
dominante.  
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sistema de reprodução econômica capitalista opera em equilíbrio estático, denominado fluxo 

circular, no qual a atividade econômica se apresenta de maneira idêntica em sua essência, 

repetindo-se continuamente, seja no campo da produção, seja no campo do consumo. Logo, o 

desenvolvimento é uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, resultando 

em perturbação do equilíbrio. Segundo Schumpeter (1964), o fluxo circular é rompido por 

modificações tecnológicas como a introdução de um novo bem ou método de produção, a 

abertura de novo mercado, a obtenção de nova fonte de matérias-primas, o estabelecimento de 

nova organização industrial, e a criação ou a ruptura de uma posição de monopólio. Estes 

fatores, segundo o autor, levam à reorganização da atividade econômica, garantindo o aspecto 

instável e evolutivo do sistema capitalista. 

Em 1929, o mundo capitalista passou por uma grave crise econômica8, houve 

queda nos preços, nos níveis de produção e emprego e no comércio internacional.  Em meio a 

essa situação, Keynes publicou, em 1936, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda 

que rejeitava os argumentos liberais, nos quais acreditavam os economistas clássicos, e 

enfatizava a necessidade de intervenção do Estado na atividade econômica.   

De acordo com Keynes (1985), a solução para amenizar as diferenças geradas 

pelo sistema capitalista, é a intervenção do Estado na economia, como mecanismo de 

promover o crescimento e desenvolvimento econômico dos países. Portanto, cabe ao setor 

público, além das suas funções políticas, atuar sobre a alocação de recursos, aquecendo a 

demanda agregada e, conseqüentemente, via política fiscal e monetária, o padrão de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Ao atuar dessa forma, o Estado contribuiria para 

a melhoria dos níveis de renda e emprego e atuaria de forma a garantir uma melhor 

distribuição da riqueza. De fato, por intermédio da intervenção do Estado na economia, 

sobretudo por meio dos gastos governamentais diretos, isto é, por meio de política fiscal 

anticíclica que se alteram os efeitos econômicos.  

A partir de 1945, o Modelo Keynesiano torna-se hegemônico e assiste-se a um 

esforço para a implantação do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). Keynes não 

questionou o sistema capitalista, mas procurou fazê-lo funcionar com equilíbrio social.  Sendo 

assim, o Estado, que no pós-guerra visava à reconstrução da Europa e do Japão, passa a 

desempenhar papel decisivo no planejamento e atuação direta na economia. Exemplos dessa 

iniciativa são as Organizações das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional 

                                                 
8 A crise de 1929 foi uma grave crise econômica que teve como principal causa a superprodução da indústria 
norte-americana e como marco a queda das ações das grandes empresas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 
Para maiores informações ver Beaud (1987, cap. 5).   
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(FMI) e o Banco Mundial, criados no pós-guerra com o objetivo de promover a reconstrução 

dos países cuja infra-estrutura fora destruída, e que, uma vez cumprida a função de 

reconstrução, voltaram o foco para apoiar os países em desenvolvimento por meio de ajuda 

mútua e acordos bilaterais. O Estado passou a atuar com gastos em seguridade social, 

educação, saúde e moradia, aumentando, significativamente, as despesas governamentais com 

políticas sociais9.  

Partindo das análises Keynesianas, Harrod (1948) e Domar (1957) redigiram um 

estudo sobre o crescimento econômico, conhecido como o Modelo Harrod-Domar. O modelo 

engloba três variáveis básicas para explicar o crescimento: taxa de investimento (I), taxa de 

poupança (S) e relação produto/capital (Y/K). Para esses economistas, a taxa de crescimento 

do produto (Y’) é determinada pela propensão a poupar (s=S/Y), que representa a parcela da 

renda não consumida, que servirá para o financiamento do investimento, multiplicada pela 

relação marginal produto/capital (v=DY/DK=DY/DI), que, por sua vez, representa a variação 

do produto se aumentar uma unidade adicional de capital. Algebricamente, Y’=s.v, assim, se 

tiver, por exemplo, s=15% e v=0,20 o resultado é de Y’=0,03. Isto quer dizer que o país pode 

crescer 3%, se houver uma taxa de poupança de 15% da renda e uma relação produto/capital 

de 0,20, ou seja, conforme o Modelo de Harrod-Domar, a taxa de crescimento econômico de 

um país é determinada conjuntamente pela taxa nacional de poupança e pela taxa de 

produto/capital. (LEITE, 2000).  

No final dos anos de 1950, Solow (1957) examinou os elementos clássicos do 

crescimento econômico norte americano, notadamente o estoque de capital e trabalho e 

observou que este crescimento, ao longo do século XX, não podia ser explicado apenas 

recorrendo ao crescimento do capital físico. A partir dessa constatação, Solow subdivide o 

capital em: capital físico e capital humano. Assim, o autor encontrou  outra fonte de 

crescimento econômico para o país: a influência do conhecimento e das habilidades sobre a 

produtividade do trabalho, denominado de Resíduo de Solow ou Tecnologia. 

 Partindo do Modelo de Solow de capital ampliado, Romer, em 1986, endogeniza 

a tecnologia no modelo de crescimento econômico, pois até então, o conhecimento era 

considerado variável exógena à teoria econômica. Segundo Romer (1990), se cada parcela 

extra de capital não produzir, de fato, um retorno maior do que o precedente, o crescimento 

poderá continuar de forma indefinida, mesmo sem progresso técnico. Isto se daria por meio 

                                                 
9 A América Latina recebeu ajuda norte-americana por meio de programas como o Peace Corps, o Ponto IV, 
Guerra à Pobreza e a Aliança para o Progresso. No Brasil, o processo ocorreu no final dos 1940 até 1950, 
vinculada, primeiro a missões militares, e, posteriormente, por programas de cooperação técnica bilaterais.   
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do capital humano traduzido pelo conhecimento e pelas habilidades incluídas na força de 

trabalho, sendo que, o conhecimento é gerado e acessível quando há pessoas educadas para 

isso. Para que a educação seja gerada é preciso investir em capital humano, em pesquisa e 

desenvolvimento, e que o retorno do investimento efetuado seja de médio a longo prazo. 

A resposta dada pelo Modelo de Solow às diferenças de desenvolvimento entre os 

países é de que países ricos são aqueles que investem grande fração de seu PIB e de seu 

tempo na acumulação de capital e em qualificações. Que fatores, então, explicam o fato de o 

capital e as qualificações serem usados de modo menos produtivo em alguns lugares? Nesse 

ponto, para Solow entra o papel desempenhado pelas leis, políticas do governo e instituições 

que formam o ambiente em que as pessoas produzem e transacionam. “A corrupção, o 

suborno, o roubo e a expropriação podem reduzir drasticamente os incentivos ao investimento 

na economia, com efeitos devastadores sobre a renda”. (JONES, 2000, p. 145) Segundo 

Solow, o motor do crescimento econômico é a invenção.  

O Modelo de Romer examina esse motor e assevera que as novas idéias é que 

movem o programa tecnológico, e que elas são diferentes de outros bens econômicos, porque 

não são rivais: o uso de um não impede o uso simultaneamente de outro.   

Paralelo às novas interpretações do pensamento econômico sobre os fatores 

determinantes do crescimento, os anos de 1970 são marcados por grande alteração na 

condução da política social e econômica. O Estado, que vinha até então sustentando com 

gastos governamentais o setor social, viu-se sobrecarregado. A baixa taxa de crescimento, o 

aumento do desemprego e a aceleração inflacionária, provocados pela crise de 197310, 

reduziram a arrecadação tributária e a capacidade de recolhimento do Estado, aumentando o 

déficit público e proporcionando o enfraquecimento deste setor. As políticas keynesianas 

tinham se mostrado inflacionárias à medida que as despesas públicas cresciam e a capacidade 

fiscal do Estado estagnava.  

Nas décadas de 1980 e 1990 o cenário mundial passou novamente por mudanças 

econômicas e institucionais, a atuação do Estado ficou mais restrita e a política neoliberal 

consolidou-se no cenário econômico. Inicia-se o período de globalização econômica11.  

                                                 
10 Crise econômica provocada pelo Primeiro Choque do petróleo na década de 1970. 
 
11 Para alguns autores como Milton Santos (2000) a globalização é um processo antigo e inerente ao próprio 
capitalismo que surgiu desde o período mercantilista. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, 
logo após a queda do Socialismo. Sendo assim, para esta análise, interessa particularmente a acepção 
contemporânea da globalização por entender que é neste período histórico que potencializam as grandes 
transformações conjunturais econômicas - financeira.   
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O processo de globalização contribuiu para transformações como o aumento da 

velocidade de circulação de bens, de serviços, de capitais e informações, bem como para 

avanços científico-tecnológicos na robótica, na biomedicina, nas telecomunicações, na 

informática, entre outros. Para Assis (2003), todas essas transformações significaram, para o 

mundo ocidental, a promessa de grandes potencialidades de crescimento e desenvolvimento.  

Todavia, para autores como Kliksberg (2001), embora de um lado, a globalização 

apresente potencialidades de desenvolvimento, esse beneficia apenas o capital em expansão, 

há, por outro lado, o agravamento dos problemas sociais e a marginalização de parte da 

população. Segundo o autor, paralelo ao grande crescimento tecnológico, à queda das 

barreiras geográficas e à expansão do consumo, verifica-se uma divisão mundial do trabalho 

mais complexa, com mudanças no papel político desempenhado pelo Estado, e aumento 

significativo do desemprego e da pobreza mundial.  

Furtado (1996, p.83), em entrevista com Biderman declarou que: “a globalização, 

por definição, exige grandes espaços e acaba com todas as fronteiras econômicas. Mas, não 

acaba com as desigualdades que existem hoje em dia”.   

Já que a globalização não foi capaz de alterar a estrutura do Modelo Capitalista 

predominante, faz-se necessário pensar um novo Modelo de Desenvolvimento Social capaz 

amenizar as disparidades sociais e econômicas agravadas pelo processo de globalização 

mundial. Nessa perspectiva, Sen (2000) analisa que o crescimento econômico não pode ser 

considerado um fim em si mesmo. O desenvolvimento tem que estar relacionado, sobretudo, 

com a melhoria da vida e das liberdades que as pessoas desfrutam. Segundo o autor, a visão 

de liberdade envolve tanto os processos que permitem a liberdade de ações e decisões como 

as reais oportunidades que os indivíduos possuem, sendo as capacidades aumentadas pela 

política pública e influenciadas pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo.  

De acordo com Becker (1996, p.26), um modelo para contrapor as disparidades 

sociais e econômicas oriundas da globalização mundial deve valorizar as estratégias de ação 

voltada ao âmbito local. Isso, devido ao fato de que a regionalização representa a “busca de 

alternativas para sobreviver ao processo de globalização”. Um modelo de desenvolvimento 

associado às características regionais de cada local, teria maiores chances de obter sucesso, 

devido à possibilidade de identificar as necessidades da localidade, descentralizar as decisões, 

explorar suas potencialidades e mobilizar os indivíduos para serem eles os agentes de tais 

mudanças. Assim, a elaboração teórica sobre o desenvolvimento destaca variáveis como: 

crescimento, acumulação de capital físico, desenvolvimento de capital humano, investimentos 

em pesquisas, liberdades de ações e decisões e o desenvolvimento com base nas 
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potencialidades locais, que, de alguma forma, intenta aglutinar, via escala geográfica local, 

essas variáveis elencadas por diferentes aportes teóricos.  

2.2 Especificidades Teóricas Sobre a Questão do Crescimento e Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento envolve um amplo escopo analítico que não se restringe ao 

crescimento de indicadores econômicos. Portanto, para iniciar a discussão sobre novos 

modelos explicativos de desenvolvimento é necessário fazer algumas observações, como por 

exemplo, diferenciar os conceitos de crescimento e desenvolvimento.  

Segundo Souza (1997), o crescimento está atrelado a variáveis monetárias, como 

por exemplo, a renda per capita, que conduzem à acumulação física e ao fortalecimento 

econômico do país. Então, de modo geral, o crescimento econômico leva em consideração 

fatores e políticas governamentais que visam a aumentar os padrões de produção dos países e 

não necessariamente a igualdade na distribuição da riqueza produzida. Por isso, dizer que 

aumentos na renda proporcionam melhores condições sociais é questionável, visto que bem-

estar envolve variáveis não mensuráveis como contentamento, felicidade, satisfação e 

tranqüilidade.  

A esse respeito Mishan (1976) considera que o bem-estar social não é obtido pelo 

crescimento dos indicadores econômicos, mas pelo desenvolvimento dos países. Segundo o 

autor: “[...] as fontes principais de bem-estar social não são encontradas em crescimento 

econômico per se, mas em uma forma mais seletiva de desenvolvimento [...]”. (MISHAN, 

1976, p. 32). 

Gremaud et al (1999) ressaltam a necessidade de considerar, quando se diz que 

um país é desenvolvido, as reais condições de vida da população. Dessa forma, quando se 

quer apontar um processo ou modelo de desenvolvimento, deve-se levar em consideração 

aspectos como crescimento econômico, distribuição de renda, oportunidades sociais, 

eqüidade, entre outros, que constituem um somatório de fatores importantes e indispensáveis 

para a promoção do desenvolvimento.  

Feita a distinção entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento, faz-se 

necessário levantar uma outra questão que se refere ao lugar de destaque que o conceito de 

desenvolvimento ganhou na sociedade ocidental moderna. Sobre esse assunto Esteva (2000, 

p. 61) pondera: 

 
O desenvolvimento ocupa o centro de uma constelação semântica incrivelmente 
poderosa. Não há nenhum outro conceito no pensamento moderno que tenha 
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influência comparável sobre a maneira de pensar no comportamento humano. Ao 
mesmo tempo, poucas palavras são tão ineficazes, tão frágeis e tão incapazes de dar 
substância e significado ao pensamento e ao comportamento. 

 

Essas idéias, que segundo o autor, são tão frágeis e tão incapazes de dar 

substância e significado ao pensamento e ao comportamento contemporâneo, têm sido 

apresentadas como sustentação para novas formas de interpretação dos processos de 

desenvolvimento. Geralmente, obras de autores como Esteva (2000), Smith, N. (1988) e Rist 

(1997) que consideram o conceito de desenvolvimento como manipulação ideológica. 

Segundo Smith, N. (1988, p.149), a manipulação consiste no fato de o conceito de 

desenvolvimento ter se tornado um “tema da moda”, onde o ideal é criar teorias complicadas 

e semelhantes aos modelos de desenvolvimento utilizados nos países desenvolvidos. O 

mesmo raciocínio pode ser constatado na análise de Rist (1997, p.1), quando o autor faz 

referência à força do discurso do desenvolvimento. Força, que segundo Rist, vem de seu 

incrível poder de “seduzir em cada sentido do termo: encantar, agradar, fascinar, pôr-se a 

sonhar, mas também abusar, afastar-se da realidade, enganar”.  

Em se tratando da ação de promover o desenvolvimento, Rist (1997) avalia que, 

muitas vezes, a perspectiva de desenvolver um país é apresentada como uma política 

intervencionista “dos países desenvolvidos”, cujo principal objetivo é a manutenção de 

elevadas taxas de emprego e elevadas taxas de crescimento econômico com estabilidade de 

preços. Dessa forma, as entidades de promoção do desenvolvimento, principalmente, dos 

países desenvolvidos, adotam o posicionamento do “agente desenvolvedor” capacitado para 

promover o bem-estar em diferentes culturas, realidades e espaços geográficos. Ao constatar 

esse fato, o paradigma do desenvolvimento tem sido questionado, conforme observado pelo 

autor: 

 
[...] o ponto de vista do ‘desenvolvedor’ comprometido em realizar a felicidade que 
deseja para os outros, ou o ponto de vista do ‘desenvolvido’, que é forçado a 
modificar suas relações sociais para entrar no novo mundo prometido. (RIST, 1997, 
p.1). 

 

Para Milani (2003, p. 8 - 9), o conceito de desenvolvimento tem sido criticado em 

seus “fundamentos, em suas práticas freqüentemente contraditórias e em seus mitos 

fundadores”, o que levou muitos pensadores a proclamar o fim do desenvolvimento e a pensar 

no chamado Pós-Desenvolvimento. O autor destaca ainda, que esses esforços teóricos 

parecem convergir na busca de um consenso: o de que o modelo de desenvolvimento adotado 
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até agora tem sido insuficiente para superar a pobreza e propiciar melhoria nas condições de 

vida da população como um todo.   

Isso pode ser observado, a título de ilustração, em diversos estudos como, por 

exemplo, o Relatório do Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas - PNUD 

(2002) 12 que mostram as desigualdades e diferenças entre ricos e pobres.  

 
[…] Dos 4,6 mil milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, mais de 850 
milhões são analfabetas, perto de mil milhões não têm acesso às fontes de água 
melhoradas, e 2,4 mil milhões não têm acesso a saneamento básico. Perto de 325 
milhões de rapazes e raparigas estão fora da escola. E 11 milhões de crianças com 
menos de cinco anos morrem todos os anos de causas evitáveis – o equivalente a 
30.000 por dia. Cerca de 1,2 mil milhões de pessoas vivem com menos de 1 dólar 
por dia (dólares PPC de 1993), e 2,8 mil milhões com menos de 2 dólares por dia. 
(PNUD, 2002, p. 9-10) 
 

De acordo com os dados do Banco Mundial, 1,3 bilhão de pessoas ganham menos 

de um dólar por dia e vivem em estado de pobreza extrema; 3 bilhões de pessoas recebem 

renda que não excede os dois dólares diários vivendo em situação de pobreza. 3 bilhões de 

pessoas não possuem serviços de saneamento, 2 bilhões carecem de eletricidade e 1,3 bilhão 

de pessoas não têm água potável. (BANCO MUNDIAL, 1998 apud KLISKSBERG, 2001, p. 

73). 

Conforme dados apresentados pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura - FAO, 828 milhões de pessoas dos países em desenvolvimento 

padecem de fome crônica e outros 2 bilhões apresentam deficiências de micronutricionais 

como vitaminas e minerais. (FAO, 1998 apud KLISKSBERG, 2001, p. 73). 

Diante dessa realidade, deve-se considerar a necessidade de pensar políticas de 

desenvolvimento, ou a necessidade de consumo de bens e serviços em sociedades marcadas 

pelo subdesenvolvimento, ou de parte da população dos países desenvolvidos que não tem 

suas necessidades básicas satisfeitas.  

É nesse sentido que Veiga (2005) diz que o mundo atual nega liberdades 

elementares a um grande número de pessoas. Sen (2000) foi além nessa discussão e ampliou o 

conceito de desenvolvimento como se este fosse um processo de expansão das liberdades 

reais que os indivíduos desfrutam. Segundo o autor: “Essas liberdades vão desde condições de 

evitar privações como a fome, subnutrição, morbidez evitável e a morte prematura, bem como 

as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e 

liberdade de expressão”. (SEN, 2000, p.52) 

                                                 
12 Para maiores informações consultar relatório disponível em <http//www.pnud.org.br>. Acesso em fevereiro de 
2005. 

 

http://www.pnud.org.br/
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Da mesma opinião, Gogelier (2001) considera que o bem-estar dos indivíduos não 

pode limitar a posse de bens físicos (materiais) e discute a situação da exclusão tomando 

como exemplo a real conseqüência para um cidadão que perde o emprego em uma sociedade 

capitalista: 

 
[...] a existência social dos indivíduos depende da economia e os indivíduos perdem 
muito mais que um emprego quando perdem seu trabalho ou não encontram um. O 
paradoxo próprio das sociedades capitalistas é que a economia é a principal fonte de 
exclusão dos indivíduos, mas esta exclusão não os exclui apenas da economia. Ela 
os exclui ou os ameaça em longo prazo de exclusão da sociedade.  (GOGELIER, 
2001, p.8). 

 
Dessa forma, apesar das criticas, tanto as metodológicas ao conceito de 

desenvolvimento, quanto os que se referem ao uso inadequado dos modelos apresentados 

pelos órgãos desenvolvimentistas dos países centrais, serem bem embasadas, não existem 

explicações ou alternativas concretas capazes de substituir o paradigma do desenvolvimento, 

principalmente, em sociedades com persistência da pobreza e de necessidades humanas 

essenciais não satisfeitas. Nesse sentido Brandão (2005, p. 58) assevera:  

 
Não podemos viver como seres humanos sem aspirar sermos sempre mais do que 
somos, e sem termos diante de nós o desejo de conquistarmos o que existe de 
conhecido e de desconhecido à nossa frente, como um desafio. Um desafio seja para 
compreendermos as profundezas de nossos corpos e mentes, seja para desvendar os 
segredos e alcançar as constelações mais distantes da Terra, algum dia. Em uma 
pequena ou grande escala, ‘progredir’ e ‘desenvolver-se’ sempre foi o que nos 
tornou e segue nos tornando e re-criando como seres humanos. 

 
Segundo Veiga (2005, p. 27), “por mais convincentes que possam ser alguns 

desses esforços de desconstrução da idéia de desenvolvimento, nunca chegaram a apontar 

para a uma verdadeira alternativa ao desejo coletivo de evolução e progresso que lhes é 

intrínseco”. O que há é uma mudança de paradigma devido, sobretudo, às discussões em torno 

do assunto e novas formas de olhar o desenvolvimento, respeitando o lugar de destaque que as 

necessidades sociais conquistaram nos últimos tempos. Não basta ter políticas de manutenção 

de elevadas taxas de emprego e elevadas taxas de crescimento econômico com estabilidade de 

preços, é necessário metas que priorizem o social e a eqüidade distributiva. É a maneira como 

o desenvolvimento pode e deve ser realizado, aquilo que precisa ser repensado como as 

políticas públicas e as iniciativas em parcerias e participação da sociedade. 

Nesse sentido, emergem concepções que buscam conciliar aspectos sociais, 

culturais, econômicos, ambientais e políticos de cada nação. Esta abordagem teórica vem ao 

encontro dos princípios norteadores do Desenvolvimento Local e é sobre eles que o estudo 

encontra-se focado. 
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2.3 Surgimento e Evolução do Conceito de Desenvolvimento Local  

 

A inserção social e econômica das populações carentes é um grande desafio para 

todo o mundo, particularmente, para os países em desenvolvimento como o Brasil13. 

Dependendo da região e do setor, esse problema se torna complexo e de difícil resolução.  

O desenvolvimento tornou-se tema central das agendas econômicas no pós-guerra.  

O processo de desenvolvimento configurou-se, nesse período, como ajuda econômica dos 

países industrializados aos países pobres visando a acelerar o crescimento e a modernização. 

Os recursos obtidos por meio da cooperação internacional deveriam ser aplicados em áreas 

como educação, saúde, infra-estrutura básica, agricultura, entre outras. Neste sentido, o 

Estado desempenhava papel decisivo no planejamento e atuava de forma direta na economia. 

No entanto, de modo geral, a partir de 1970, em vários países da América Latina o 

Estado perde força enquanto órgão regulador do processo de desenvolvimento. Os preceitos 

neoliberais alardeiam o desmonte das obrigações sociais, transferindo para o Terceiro Setor 

muitas das obrigações de combate à pobreza e de assistência social. 

A década de 1980 é marcada pela multiplicação de organizações representativas e 

de apoio social. No mesmo período, ganha centralidade na pauta das políticas públicas a 

adoção de ações voltadas para a difusão de práticas de promoção do Desenvolvimento Local 

com bases sustentáveis. (LUSTOSA, 2002).  

No Brasil, a promoção do Desenvolvimento Local recebeu forte apoio por parte 

do governo nacional que estimulou a implantação de projetos de Desenvolvimento Local por 

organizações não-governamentais (ONGs) e movimentos populares. Para Fischer (2002, p. 

20): 

 
O boom das organizações não-governamentais na década de 80, apontam formas e 
estilos de intervenção ou, melhor dito, de gestão de programas e projetos de caráter 
associativo que se propõem a melhorar as condições de vida e democratizar a 
sociedade local. 

 
Sob essa perspectiva, é possível constatar que a busca de superação da pobreza foi 

transferida para diferentes órgãos governamentais e não-governamentais. Tais órgãos 

deveriam repensar o desenvolvimento, questionar as metodologias utilizadas e idealizar 

                                                 
13 Autores como Joyal & Martinelli (2004) destacam que todos os países estão enfrentando as dificuldades 
geradas pelo modelo que propôs a redução da participação do Estado e apontam, como exemplo, para regiões 
como a Gasperie no Canadá.  
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projetos com atenção ao local, com as bases sustentáveis e com ações interligadas. Premissas 

do Desenvolvimento Local. 

Cumpre assinalar que o entendimento de Desenvolvimento Local não é unívoco. 

Nesse sentido, de acordo com Vanier (1998), a noção de Desenvolvimento Local dispõe de 

duas vertentes contrapostas: a lógica exógena e a endógena. A primeira vertente, segundo o 

autor, está relacionada com a competitividade e acumulação possíveis nas iniciativas de 

Desenvolvimento Local. Nesse sistema, as localidades operam em circuitos, nos quais 

realizam uma função produtiva especializada e em troca obtêm determinado grau de 

transformação social como, aumento do número de postos de trabalho, cursos de 

aperfeiçoamento, programas de alfabetização, entre outros. Para Llorenz (2001 ) os principais 

componentes das iniciativas de Desenvolvimento Local são: 

 

  desenvolvimento mais equilibrado territorialmente;  

  geração de emprego e renda como alternativa a superação da pobreza; 

 criação de entornos institucionais, econômicos, sociais, políticos e culturais;  

 reorganização das bases empresariais; 

 implantação de infra-estruturas básicas;  

 capacitação de recursos humanos; e, 

 criação de sistemas de informações locais. 

 

Componentes que, de acordo com Llorenz (2001), são protagonizados por 

governos, empresas, comunidades organizadas e redes produtivas. Isso significa que os 

projetos de Desenvolvimento Local são planejados, na sua maioria, por instituições públicas 

(federal, estadual e municipal), para, em parceria com outros atores locais (sindicatos, 

cooperativas, associações) decidir os rumos da localidade, com perspectivas de melhorias 

sociais e econômicas.  

A segunda perspectiva, vertente endógena, dirige-se ao encontro dos princípios 

norteadores do Desenvolvimento Solidário ou Alternativo, caracterizados pela reciprocidade 

das ações e por técnicas produtivas alternativas e inovadoras que se valem das potencialidades 

e conhecimentos locais. São projetos exercidos geralmente por ONGs, comunidades, 

movimentos sociais e setores governamentais, operacionalizando ações sob nova ótica 

desenvolvimentista, fundamentados nos postulados de Economia Solidária. 

De acordo com Singer (2002), a Economia Solidária é um modo de produção 

cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associativa do capital e o direito à 
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liberdade, sendo realizada em sociedades organizadas igualitariamente para produzir, 

comercializar, consumir ou poupar. Santos & Silveira (2001) destacam os seguintes aspectos 

ligados ao Desenvolvimento Solidário e Alternativo: 

 
 a qualidade de vida da população local; 

 ações econômicas e sociais direcionadas à localidade;  

 formas de produção não-capitalista; 

 tecnologias apropriadas às especificidades locais, e 

 uso adequado dos recursos naturais. 

 

Obviamente, no âmbito real, essa separação entre fatores endógenos e exógenos 

pode ser tênue, não pura. Existem diversas experiências de gestão pública que buscam 

envolvimento da população no processo de planejamento e na implantação das políticas. De 

modo semelhante, nada assegura a priori que só pelo fato de ser entidade do Terceiro Setor, o 

modelo de desenvolvimento seria horizontal. Somente a análise de experiências concretas de 

desenvolvimento, pode levar a conclusões acerca da horizontalidade, ou verticalidade do 

modelo.   

Portanto, segundo Abramovay (2000), o desenvolvimento é um processo centrado 

num território concreto, com pluralidade de atores sociais que estabelecem relações em 

função de objetivos em comum. Nesse sentido, os atores sociais, vinculam-se de acordo com 

o sistema local; podendo ser individuais ou coletivos; agrupam-se, segundo provenham do 

Estado ou do setor não-governamental, em atores públicos e atores da sociedade civil. Podem 

ainda ser distinguidos, segundo o âmbito de ação, em atores econômicos, atores sociais, atores 

políticos e governamentais. Dessa forma, pode-se dizer que o Desenvolvimento Local refere-

se a um conjunto de ações sociais e econômicas que são articuladas por diversos atores sociais 

objetivando a melhoria nas condições de vida da população.  

Para Llorens (2001), o Desenvolvimento Local é uma nova estratégia para obter o 

desenvolvimento. No entanto, não trata do desmantelamento do Estado e sim da definição de 

uma nova agenda de ações, na qual o desenvolvimento é visto como uma tarefa coletiva e de 

interesse comum do Estado e de toda a sociedade civil. Essas ações objetivam promover o 

Desenvolvimento Humano, respeitando as potencialidades e diferenças de cada região ou 

país, devendo ser entendidas como uma perspectiva de atingir mais efetivamente, as 

necessidades reais e próprias de cada localidade.  

Segundo Buarque (2002, p. 25), o Desenvolvimento Local mobiliza e explora: 
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[…] as potencialidades locais contribuem para elevar as oportunidades sociais e a 
viabilidade e competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a 
conservação dos recursos naturais locais, que são a base das suas potencialidades e 
condição para a qualidade de vida da população local. Esse empreendimento 
endógeno demanda, normalmente, um movimento de organizações e mobilização da 
sociedade local, explorando as suas capacidades e potencialidades próprias, de modo 
a criar raízes efetivas na matriz socioeconômica e cultural da localidade.   

 
Com essa perspectiva teórica, é importante ressaltar que qualquer ação para o 

Desenvolvimento Local é um empreendimento endógeno, ou seja, configura um movimento 

interno da localidade. Segundo Zapata (2001, p.133), “o melhor caminho para alcançar o 

Desenvolvimento Local é considerar o ser humano sujeito de sua própria história e do seu 

próprio destino”. O mesmo raciocínio pode ser constatado em Sachs (2004), quando o autor 

diz que é o indivíduo o agente idealizador e promotor das suas mudanças econômicas e 

sociais.  Ao agir assim, o indivíduo refuta os modelos de desenvolvimento de “cima para 

baixo” copiados dos países industrializados e chama a atenção para a comunidade, 

idealizando projetos “de baixo para cima” que levem em consideração as especificidades de 

cada local. 

De acordo com Sachs (2004), ao empreender o projeto de Desenvolvimento 

Local, refuta-se a imitação de modelos de desenvolvimento de fora. Chama-se a atenção para 

as especificidades de cada local. Do ponto de vista geopolítico, cada cidade, região ou país 

pode ter diferentes aspectos como cultura, clima, recursos naturais e humanos, dificultando 

modelos padronizados de desenvolvimento. Sendo assim, o melhor caminho é aquele que 

prioriza ações econômicas e de inclusão social, observando as peculiaridades de cada local, 

buscando minimizar ou eliminar os fatores que impedem o Desenvolvimento Social.  

Por outro lado, para haver competitividade e crescimento da economia local o 

incentivo à organização econômica local, de maneira que gere emprego e renda, é fator 

relevante.  Como o Desenvolvimento Local privilegia as vantagens produtivas do local, 

enfoca as ações produtivas no conhecimento e busca de maior qualidade naquilo que a 

comunidade tem como perfil produtivo, prioriza-se culturas típicas da região e o uso de 

técnicas de cultivo, armazenamento e comercialização compatíveis com as características 

locais.  

Lustosa (2002) chama a atenção para o papel da capacitação das comunidades 

envolvidas no processo de desenvolvimento, para que sejam elas as promotoras do 

Desenvolvimento Local. Com a mobilização, torna-se possível a obtenção da participação 

ativa dos membros da comunidade, democratizando as relações internas e contribuindo para o 

direcionamento adequado das ações de desenvolvimento. 
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Vale ressaltar que, em se tratando do meio rural, o processo de crescimento e 

desenvolvimento precisa ser analisado com certa especificidade pelos atores de 

Desenvolvimento Local. Isso ocorre devido a algumas peculiaridades próprias da zona rural. 

Sobre esse assunto Llorens (2001, p. 29) considera que: 

 
[...] as crises vivenciadas pela agricultura tradicional, a sazonalidade dos trabalhos 
agrícolas, o despovoamento ocasionado pela imigração para as cidades, o déficit de 
infra-estruturas básicas e de serviços pessoais, o deterioramento do meio ambiente 
pelo uso reiterado de práticas de cultivo impróprias ou pelo desflorestamento 
provocado pela falta de fontes de energias alternativas são, entre outros, problemas 
que situam, [...] em cenários adversos. [...] devendo incentivar potencialidades 
vinculadas à maior valorização social do espaço rural do ponto de vista da produção 
de bens ambientais, além das possibilidades de diversificação produtiva a partir das 
atividades de origem agrícola, potencialização do artesanato ou da pesca artesanal, o 
turismo rural ou turismo ecológico. 
 

Grosso modo, as pessoas que vivem nas zonas rurais estão mais expostas aos 

problemas estruturais que afetam a oferta de serviços básicos nos países em desenvolvimento. 

A maioria da população que vive no campo não tem acesso à escola ou não tem escolas 

próximas de casa. Grande parte dessas pessoas não tem acesso à água tratada, nem a 

saneamento básico e/ou rede de saúde no local onde vive tendo que recorrer aos serviços 

ofertados na cidade. Nesse sentido, é necessário pensar o Desenvolvimento Rural de forma 

estruturalmente diferenciada.  

Logo, as práticas de Desenvolvimento Local deveriam ser capazes de impulsionar 

o crescimento econômico, enfrentar a pobreza e a marginalização em determinadas áreas. José 

Graziano da Silva, em seu estudo: Quem precisa de uma estratégia de desenvolvimento?, 

ressalta que o essencial para o desenvolvimento, em países como Brasil, é o combate à 

pobreza. Isso, independente de se tratar de pobreza nas áreas rurais ou no meio urbano. No 

entanto, mesmo apontado que o problema do desenvolvimento é a inclusão do pobre (rural ou 

urbano) deixa claro a idéia de ser necessário “dotar os campos de infra-estruturas e serviços 

que assegurem à população ali residente as mesmas condições de vida que poderiam encontrar 

na cidade”. O que, segundo o autor, é garantir o direito dos habitantes do meio rural de serem 

cidadãos sem terem que ir morar na cidade. (SILVA, 2001 p. 19).  

Isso significa que a gestão de projetos de Desenvolvimento Local para o meio 

rural, deveria conter além dos pontos citados, ações que viabilizem o acesso da população a 

equipamentos básicos como o ensino e a saúde pública de qualidade, no local onde vivem. 

Além disso, o projeto precisaria ser inovador ao estabelecer práticas vinculadas à valorização 

social das pessoas do campo e de seu espaço rural, estimular a confiança dos agricultores na 

própria capacidade, incentivar a produção de bens ambientais, diversificar a produção a partir 
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das atividades de origem agrícola, potencializar práticas ligadas ao artesanato, à pesca 

artesanal, ao turismo rural e/ou turismo ecológico, quando for o caso, contando com o auxilio 

de técnicos preparados e participação ativa de toda a comunidade. 

Já Franco (1998), considera que independente do local tratado, o importante a ser 

considerado no Desenvolvimento Local é mais que uma tentativa de criar ocupação e renda, é 

uma nova forma de olhar o desenvolvimento, apontando para novos caminhos que são mais 

sustentáveis. Segundo o autor: 

 
[...] o desenvolvimento local e sustentável é um novo modo de promover o 
desenvolvimento, que possibilita o surgimento de comunidades mais sustentáveis, 
capazes de suprir suas necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas vocações 
locais e desenvolver suas potencialidades específicas, além de fomentar o 
intercâmbio externo, aproveitando-se de suas vantagens locais. (FRANCO, 1998, 
p.7). 

 
O que é ser Sustentável? A sustentabilidade é algo incerto e de difícil mensuração 

devido à falta consenso e de metodologias adequadas para sua análise. Por esse motivo nos 

anos de 1990, com a Conferência da ONU, retomou-se o debate sobre a natureza e o sentido 

de desenvolvimento. Já não bastava obter índices de desenvolvimento favoráveis, era também 

necessário garantir a sustentabilidade desse desenvolvimento para as próximas gerações. 
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2.3.1 O Conceito de Desenvolvimento Sustentável 

 

A palavra sustentabilidade envolve conceitos diferentes, tendo mesmo se 

transformado em simbologia de melhor, adequado e moderno. Porém, é muitas vezes 

empregada de maneira incorreta e indevida. É por este motivo, que se utilizou como base para 

o conceito de sustentabilidade o Relatório de Brundtland14. Segundo o estudo, 

sustentabilidade entende-se como aquele desenvolvimento que atende às necessidades das 

gerações presentes sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atender as suas 

necessidades.  

Essas necessidades não são apenas sociais e econômicas. As gerações futuras 

deverão usufruir determinadas benfeitorias naturais como qualidade ambiental para viver (ar 

limpo, rios sem poluição, ecossistemas) que podem ser destruídos pelo uso irracional e por 

falta de regulamentação eficaz no seu manejo.  

Do ponto de vista econômico, a palavra Sustentável traz embutido no seu conceito 

a necessidade de continuidade do processo de produção capitalista e de amenizar os conflitos 

gerados por esse sistema entre países ricos e pobres. A partir da Segunda Guerra Mundial, 

com a explosão demográfica ocorrida, deu-se início a uma discussão sobre o futuro de 

recursos naturais finitos necessários à sobrevivência da população, e necessários para garantir 

o processo de produção capitalista de mercadorias. Chegou-se a acreditar que o 

desenvolvimento econômico era a principal causa do esgotamento desses recursos, gerando 

uma série de desavenças entre desenvolvimentistas (que pregavam a necessidade de continuar 

o processo de crescimento por meio da produção e comercialização de mercadorias) e 

ambientalistas (que queriam a conservação de recursos naturais escassos). 

Como o bem-estar humano está, de alguma forma, associado ao crescimento do 

consumo material, tanto para saciar suas necessidades físicas e/ou biológicas, como para 

adquirir mercadorias não necessárias à sobrevivência, o aumento do consumo, associado ao 

aumento da população, tem gerado impasses devido aos impactos ambientais causados. Dessa 

forma, surge a preocupação: o crescimento do bem-estar humano não pode ser sustentado 

pelo crescimento do consumo material se este continuar de forma desordenada como tem 

ocorrido na maioria dos países. Essa situação colocou em “xeque” a doutrina capitalista. 

                                                 
14 Comissão Mundial Para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Nosso Futuro Comum.  Fundação Getúlio 
Vargas, 1988.  
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De acordo com o relatório sobre o desenvolvimento brasileiro realizado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ( IPEA) e pelas Nações Unidas: 

 
[...] a experiência passada sugere que a industrialização, a expansão da fronteira 
agrícola e a urbanização têm criado pressões significativas na base natural da 
economia, seja pela utilização acelerada de recursos naturais exauríveis, seja pela 
poluição e degradação da qualidade ambiental. [...] Nesse contexto, a possibilidade 
de desenvolvimento humano pressupõe a identificação e implementação de 
trajetórias de crescimento econômico que viabilizem um desenvolvimento 
sustentável. (IPEA apud VASCONCELLOS & GARCIA, 1999, p.81). 

 
Então, pode-se dizer que o conceito de Desenvolvimento Sustentável é uma 

tentativa de conciliar crescimento econômico e o uso racional dos recursos naturais 

exauríveis. Assim, para saber se um projeto é de Desenvolvimento Sustentável deve-se 

observar algumas questões que vão além do melhoramento econômico. Para Sachs (2004), 

idealmente, um projeto para ser sustentável abrange três pontos de vista diferentes: a 

Sustentabilidade Ecológica, a Social e a Econômica. 

Por Sustentabilidade Econômica, entende-se a continuidade do processo de 

produção e crescimento, garantindo a geração de emprego e renda. A Sustentabilidade Social 

está associada à melhor distribuição do produto e maior eqüidade entre as pessoas. Todo esse 

processo de crescimento econômico e melhor distribuição da riqueza devem observar o uso 

racional dos recursos naturais, o que determina a Sustentabilidade Ecológica. 

Logo, para uma comunidade ou sociedade desenvolver um projeto de 

Desenvolvimento Local e Sustentável, deveria ter por principio (SACHS, 2004): 

 

 a utilização moderada e racional dos recursos naturais exauríveis;  

 a conservação dos recursos naturais já em extinção;  

 a promoção da qualidade ambiental (como por exemplo, conservação do 

patrimônio público e do natural);  

 a utilização técnicas de produção com baixo grau de poluição;   

 a garantia de investimentos em serviços básicos para a sociedade;  

 a participação da população nas decisões ligadas ao uso e conservação dos 

recursos. 

 

Finalmente, não basta apenas promover melhoramento econômico para a 

população, é necessário também promover melhores condições de vida no local onde essa 

população vive. Além de garantir que seus descendentes tenham acesso a essas melhorias.        

 



 40

Segundo Magalhães (2002), na prática é muito difícil obter as três óticas da 

sustentabilidade (ecológica, social e econômica) em um único projeto de Desenvolvimento 

Local e Sustentável. Desta forma, deve haver um reforço ou cooperação das três óticas 

mutuamente para se chegar a níveis satisfatórios de crescimento e desenvolvimento 

necessários a cada comunidade para a qual foi desenvolvido o projeto. Para o relatório do 

PNUD (1996), só é possível obter Desenvolvimento Humano por meio da identificação e 

implementação de trajetórias de crescimento econômico de forma que viabilizem o 

Desenvolvimento Sustentável. 

 O fato de existir crescimento econômico não implica em desenvolvimento. Mas, 

para existir desenvolvimento é necessário crescimento, ou seja, o crescimento é condição 

necessária para o desenvolvimento, mas não é suficiente. Desenvolver significa crescer e 

distribuir de forma mais eqüitativa os resultados, ou a riqueza produzida. Assim: 

 
[...] as pessoas devem ter acesso a iguais oportunidades, de modo que possam 
participar e se beneficiar dos frutos e oportunidades criadas pelo processo de 
crescimento econômico [...] sendo a pobreza a maior barreira a essa participação. 
(VASCONCELLOS & GARCIA, 1999, p. 80). 

 
Portanto, o Desenvolvimento Local é um conjunto de trajetórias e tentativas de 

atuar no quadro social e econômico das regiões, baseado em suas potencialidades, buscando 

melhorar as condições de vida das populações. Sendo que o Desenvolvimento Local e 

Sustentável é uma integração, das questões ambientais, sociais e econômicas de um local, via 

parcerias entre Estado e sociedade, que propiciam melhorias nos níveis de vida da população, 

garantindo que as gerações futuras também tenham acesso a essas modificações. 

Nesta perspectiva, nota-se esforços por parte dos atores sociais (poder público, 

sociedade e ONGs) em alguns espaços regionais no sentido de implementar, ainda que de 

forma incipiente, o Desenvolvimento Local e Sustentável.  

Este estudo, centra-se na análise de um esforço de Desenvolvimento Local, na 

perspectiva endógena, promovido por meio da parceria entre uma ONG e a comunidade, num 

modelo horizontal de desenvolvimento.  

Segundo o conceito, o processo de organização social deve incentivar o ser 

humano enquanto ator social, pois serão essas pessoas, ligadas às realidades de sua 

comunidade, os agentes de desenvolvimento mais aptos a tomar decisões, idealizar projetos, 

participar da formulação de políticas públicas e promover o bem-estar da localidade. Assume-

se, assim, papel importante para as ações coordenadas na busca do Desenvolvimento Local e 

Sustentável. 
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2.4 Capital Social  

 

A crescente desigualdade social e as dificuldades na formulação de ações 

concretas para a obtenção do Desenvolvimento Social tornaram o Capital Social15 um 

conceito em utilização crescente nos estudos desenvolvimentistas. O contexto de expropriação 

econômica e exclusão social, decorrente do capitalismo global financeiro, tem gerado a perda 

do emprego, a deterioração das relações de trabalho, a desintegração dos valores culturais e 

éticos, a intensificação da desigualdade de gênero, entre outras adversidades.  

Por esses motivos, observa-se a proliferação de estudos e ações que envolvem 

novas metodologias de desenvolvimento que privilegiam o cotidiano, a cultura regional e o 

local em detrimento do global. Nestas discussões está presente a idéia do indivíduo como ator 

idealizador e participante do processo de mudança social. Trata-se, portanto, de processos de 

desenvolvimento, onde o papel do cidadão assume função essencial no projeto de 

transformação da realidade.  

Por outro lado, as ações de indivíduos isolados, nem sempre são suficientes para 

promover o desenvolvimento, tampouco, apóiam mudanças mais estruturais na qualidade de 

vida de toda a coletividade. Retornando à economia neoclássica, cujas raízes encontram-se na 

obra de Adam Smith16, a sociedade é formada por indivíduos independentes e egoístas, 

competindo entre si.  

Segundo Smith, A. (1985), todos os indivíduos aplicam o seu capital de forma que 

ele alcance o maior rendimento possível, maximizando sua utilidade. O cidadão ao fazer isto 

não leva em conta o interesse geral da sociedade, mas o seu próprio interesse. Por outro lado, 

ao promover o interesse pessoal, acaba por ajudar na persecução do interesse geral e coletivo. 

Por exemplo, diz Smith, “não é pela benevolência do padeiro ou do açougueiro que nós temos 

o nosso jantar, mas, pelo egoísmo deles, pois os homens agindo segundo seu próprio interesse 

criam as condições necessárias para que todos maximizem a sua utilidade”. (SMITH, A. 1985, 

p.379-380). 

Smith, A. (1985), explica que a condição necessária para a sociedade alcançar a 

prosperidade é a competição ou concorrência entre os diferentes agentes que atuam no 

                                                 
15 Usa-se o termo Capital Social porque ele se acumula, pode produzir benefícios e esses benefícios podem ser 
mantidos para o futuro. 
 
16 Para maiores informações vide teoria da “Mão da Invisível” - Smith, A. in: A Riqueza das Nações: 
investigação e suas causas. São Paulo: Abril Cultural, 1985. 
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mercado. A concorrência e a competição forçam o preço dos produtos para baixo até seus 

níveis “naturais”, que correspondem ao seu custo de produção, o que beneficia toda a 

sociedade. Muito embora a competição também leve ao conflito, para o autor esses conflitos 

são guiados e resolvidos por leis da natureza, ou seja, por um mecanismo natural, automático 

e regulador que ele definiu como a ação da “mão invisível” da economia. A mão invisível é 

uma metáfora utilizada para demonstrar a existência de um conjunto de leis naturais e de 

forças reguladoras das ações econômicas no livre mercado.  

Portanto, na economia liberal o ser humano é um ser econômico que busca 

isoladamente a prosperidade. Agindo assim, promove o bem para si e para toda a comunidade, 

ainda que não tencione promovê-lo. Logo, não é necessário qualquer tipo de intervenção na 

economia. Segundo o autor: 

 
Ao perseguir os seus próprios interesses, o individuo muitas vezes promove o 
interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona realmente 
promovê-lo. Nunca ouvi dizer que tenham realizado grandes coisas para o país 
aqueles que simulam exercer o comércio visando ao bem público. (SMITH, A., 
1985, p. 380). 

 
No entanto, a experiência atual sugere que não existe força natural capaz de 

controlar os conflitos gerados em uma sociedade cuja organização social é baseada na 

competição individual. As desigualdades de oportunidades e as diferenças econômicas e 

sociais entre ricos e pobres são agravadas em sociedades individuais e competitivas.  

De acordo com esse pensamento, Abramovay (2000, p.86) argumenta que o 

Capital Social é “a resposta ao dilema neoclássico da ação coletiva”. O mesmo raciocínio 

pode ser constado em Coleman (1990, p.302), quando o autor afirma que o Capital Social é o 

contra ponto a um dos mitos fundadores da civilização moderna – “de uma sociedade formada 

por indivíduos que agem independentes, e cujo objetivo é estabelecido de maneira isolada e 

egoísta”. 

Pode-se ainda recorrer a Hume (1995), que analisa as vantagens e desvantagens da 

confiança e cooperação entre indivíduos em uma colheita de milho.  

 
Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para nós dois que eu 
te ajude a colhê-lo hoje e que tu me ajudes amanhã. Não tenho amizade por ti e sei 
que também não tens por mim. Portanto não farei nenhum esforço em teu favor; e 
sei se eu te ajudar, esperando alguma retribuição, certamente me decepcionarei, pois 
não poderei contar com tua gratidão. Então, deixo de ajudar-te; e tu me pagas na 
mesma moeda. As estações mudam; e nós dois perdemos nossas colheitas por falta 
de confiança mútua.  (HUME, 1995 p.14) 
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O cenário competitivo e individualista envolvendo os dois indivíduos na colheita 

do milho, resulta em prejuízos para ambos, devido à falta de confiança mútua e de cooperação 

entre eles. Em contrapartida, a ação coletiva e solidária é vantajosa para os dois. A mesma 

análise pode ser feita para toda a sociedade visto que um traço característico da organização 

social é o relacionamento entre os diversos agentes que a compõe, existindo uma 

interdependência social entre os mesmos. O resultado de vários tipos de interdependência 

social como, trocas e transferências de controles, forma as relações sociais. 

Nessas condições, mesmo em uma sociedade capitalista e global, como se vê na 

atualidade, a dimensão da ação coletiva e da cooperação alicerçada na confiança mútua e na 

inter-relação social entre indivíduos é fundamental para a estruturação de uma nova sociedade 

mais igualitária e justa.  

Todos esses elementos, ação coletiva, cooperação, confiança mútua, relações 

sociais, entre outros, são aspectos relacionados ao conceito de Capital Social e fazem parte de 

um esforço teórico voltado a examinar a origem, premissas, características e conseqüências do 

estoque de Capital Social para o Desenvolvimento Social de uma nação.  

Capital Social não é um termo novo. Em 1916, Lydia Hanifan17 utilizou pela 

primeira vez o conceito, sendo um conjunto de relações sociais entre os indivíduos e a família. 

No entanto, somente a partir de 1990, o termo adquire destaque acadêmico. Não há ainda uma 

definição precisa de Capital Social e a maioria dos autores recorre à definições relacionadas 

com suas funções, ressaltando, ora aspectos da estrutura social, ora o uso desse recurso por 

indivíduos.   

Para Putnam (2000), Jane Jacobs18 foi a primeira analista social a utilizar o termo 

Capital Social com o significado social que é atribuído atualmente. A interpretação de Jacobs 

(1961) está relacionada aos “benefícios individuais e de classe oriundos de relações pessoais e 

valores socialmente compartilhados” pelas pessoas. (MILLANI, 2003, p.5).  

Um traço característico de vários estudos sobre Capital Social é a ênfase nas 

relações sociais e nos valores socialmente compartilhados entre os indivíduos. As relações 

sociais constituem uma espécie de ligação ou conexão entre diferentes pessoas que se reúnem 

por motivo em comum, seja, social, econômico, cultural ou religioso. Essas pessoas se juntam 

                                                 
17 Hanifan, Lyda (1916), The rural school community center. I Annals of the Americam academy of Political and 
Social Science, nº67, pp. 130-138.  
 
18 Jacobs, Jane (1961), The Death and Life of Great American Cities. New York, Random House, p.138. 
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para aquilatar algo que possuem e que pode ser compartilhado socialmente via permuta, 

empréstimo, transferência ou venda.  

No entanto, o Capital Social só adquire caráter inovador e importância social 

quando é utilizado como contraponto à sociedade neoclássica de indivíduos econômicos que 

buscam isoladamente a sua prosperidade. Para haver Capital Social, é necessário existir 

cooperação voluntária entre as pessoas e estas devem buscar o beneficio mútuo. Ao operar 

simultaneamente como na ajuda ao outro (empréstimo de um utensílio, permuta de um 

serviço, associação para obter crédito ou troca de informações) os indivíduos favorecem o 

melhoramento econômico e social de onde vivem.  

Para Putnam (2000), a cooperação voluntária só existe se for garantida por 

relações de confiança. Segundo o autor, indivíduos agem simultaneamente com outros se têm 

segurança e um bom conceito sobre a reputação e a confiabilidade destes. No mais, Putnam 

lembra que a cooperação voluntária é mais fácil numa sociedade que tenha herdado um bom 

estoque de Capital Social sob a forma de “regras de reciprocidade e sistemas de participação 

cívica”.  

As regras de reciprocidade regulam o convívio mútuo entre as pessoas.  Como o 

Capital Social é uma teoria da cooperação entre os indivíduos e essa cooperação nasce das 

relações pessoais, é necessário que a reciprocidade seja assegurada dentro da organização 

social. Para Costa (2004), o êxito em ações que objetivam a promoção de benefício mútuo 

está diretamente relacionado ao conhecimento (informação) que repousa na capacidade de 

inter-relação das pessoas e na conseqüente circulação de informações.  

Na verdade, a cadeia de relações sociais permite transmitir e disseminar mais que 

informações, ela potencializa a confiança entre as pessoas. “Confio em você porque confio 

nela, e ela me garante que confia em você”. (PUTNAM, 2000, p.178). Dessa forma, os 

vínculos de confiança mútua derivam de como as pessoas, de uma mesma comunidade, 

cooperativamente se comportam e evitam lesar umas às outras.  

Entretanto, segundo Putnam (2000) a confiança pode ser considerada um ativo 

negativo, desde que as relações pessoais ocorram verticalmente. Este seria, para o autor, o 

caso da máfia, que apesar de apoiar suas ações em relações de confiança, não existe ali 

reciprocidade entre as pessoas. Logo, para haver confiança mútua é necessário que as relações 

pessoais ocorram horizontalmente. Quando isso ocorre, a confiança passa a se apoiar em 

relações de reciprocidade, e esta pode ser constatada na permuta de serviços, na troca de 

presentes, no mutirão para construir e/ou reformar uma casa, no amparo da comunidade em 

casos de morte, de doença e outros transtornos.  
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A reciprocidade é mantida por regras de convívio cívico. Para Putnam (2002), 

regras de convívio cívico são uma espécie de garantia social e estão embasadas na confiança e 

na reciprocidade presentes nas relações sociais. Quando um indivíduo rompe com seus 

vínculos de reciprocidade, ele conseqüentemente perde suas relações sociais no interior da 

organização social e sofre sanções por parte dos outros membros da cadeia de relações. Essas 

sanções nem sempre configuram penalidades cíveis, mas uma espécie de punição moral, onde 

o indivíduo é excluído das relações de confiança e reciprocidade do grupo social ao qual 

pertence. 

Dessa forma, as relações sociais são importante recurso disponível à coletividade, 

transformando-se em capital ao assumir o caráter de bem público e ao ser compartilhado pela 

população. Contudo, ao ser compartilhado, o Capital Social não é gasto, ao contrário, o uso o 

faz crescer, aumentar a confiança entre as pessoas, na medida em que assegura o benefício 

mútuo dos membros da sociedade. (PUTNAM, 2000) 

As cadeias de relações sociais propiciam o fluxo e o intercâmbio de informações, 

e mostram como a ação coletiva pode compartilhar conhecimentos e estabelecer diretrizes 

para a promoção do desenvolvimento. Um grupo de pessoas bem articuladas tem mais 

chances de obter resultados positivos tanto em pequenas ações internas na sua comunidade, 

quanto em grandes projetos coletivos de desenvolvimento.  

Neste sentido, a noção de Capital Social indica que é um estoque, um recurso 

público compartilhado por pessoas inseridas nos mesmos sistemas sociais, como por exemplo, 

a família, grupos religiosos, grupos de apoio escolar, associações, cooperativas, entre outros. 

O fato de o Capital Social constituir um bem público faz dele um importante instrumento 

interno à comunidade. No entanto, isso não significa que não existam relações sociais 

externas ao grupo. Vários grupos necessitam e tendem a ter informações e recursos materiais 

de outros grupos, o que determina cadeias de relações sociais que vão além do local onde 

vivem. (COLEMAN, 1990).  

No entanto, é importante ressaltar que as relações sociais são “elos” estabelecidos 

entre diferentes agentes, podendo haver cooperação entre comunidade, poder público e 

empresas, desde que partilhem os mesmos objetivos. Mas, o que determina a presença de 

Capital Social não são apenas os esforços cooperativos dos agentes, mas também, as ações em 

prol do objetivo comum.  

Além disso, segundo Milani (2003, p. 19-20), “o processo de construção ou 

legitimação do Capital Social depende do ambiente legal e político que o grupo está inserido. 

Fatores como o regime político, as formas de governo, o respeito das liberdades civis e 
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políticas”. Assim, quanto maior o acesso à informação, o grau de coletividade entre as 

pessoas, as liberdades civis e a confiança, maiores são as chances de o Capital Social se 

desenvolver e/ou não ser eliminado no contexto social.      

Portanto, o conceito de Capital Social está baseado em diversos aspectos ligados à 

organização social, como redes sociais, confiança mútua, compromisso cívico, entre outros. 

Podendo, ser medido a partir da presença de (PUTNAM, 2000; COLEMAN, 1990):  

 

 organizações da sociedade civil; 

 pessoas associadas; 

 participação ativa na tomada de decisões; 

 grau de confiança entre os membros da sociedade;  

 cooperação; 

 redes horizontais; e, 

 participação política.  

 

2.5 Capital Social e Desenvolvimento Local 

 
Que importância o Capital Social tem na interpretação dos processos de 

desenvolvimento, em particular no Desenvolvimento Local? Visto que o desenvolvimento não 

se restringe ao crescimento econômico, o modelo de desenvolvimento deveria levar em 

consideração aspectos que vão desde o crescimento econômico à melhor distribuição de renda 

e maiores oportunidades sociais. O Desenvolvimento Local considera, além dos aspectos 

econômicos e sociais, ações que busquem promover o Desenvolvimento Social, respeitando 

as potencialidades e especificidades de cada local. Nesse sentido, um ponto fundamental é a 

participação da população como co-autora do processo de desenvolvimento.   

Ao assumir a função de agente de desenvolvimento, a população estabelece 

relações sociais com os vários membros da comunidade, aumentando a possibilidade de 

constituir um grupo social coeso e forte. As cadeias estabelecidas por meio das relações 

sociais internas propiciam o fluxo e o intercâmbio de informações, mostram como a rede 

associativa pode compartilhar conhecimentos, desejos e estabelecer diretrizes para a 

promoção do Desenvolvimento Local.  

Uma das formas de promover o Desenvolvimento Local é por via de experiências 

de gestão participativa. Compartilhar com a comunidade a administração do projeto de 

desenvolvimento pode aumentar as chances de se obter sucesso, já que a população conhece 
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bem o local onde vive e, grosso modo, compartilha o mesmo desejo de melhorar as condições 

de vida na sua localidade. Ao idealizar o projeto de desenvolvimento como algo coletivo e 

com maior participação da população local, estimula-se a convivência entre os membros da 

comunidade, o que, segundo Brandão (2005, p. 76), significa pensar o desenvolvimento 

globalmente e agir localmente:  

 
Eu penso e me preocupo com a qualidade de vida de todas as pessoas e de todos os 
povos da Terra, e com a qualidade da Vida em todo o planeta Terra. Mas vivo isto 
aqui onde eu vivo: nesta rua, neste bairro, nesta cidade e neste município. Eu ‘faço a 
minha parte’ aqui e a partir daqui.  

 

Com a convivência e o desejo compartilhado de superar os desafios econômicos e 

sociais do local, haveria o aumento da intimidade, práticas de camaradagem e familiaridade 

entre o grupo, o que propiciaria a colaboração contínua. A cooperação pode ser observada por 

meio de ações comunitárias, como empréstimo de equipamentos, trabalho coletivo, e mutirão, 

ou para beneficio econômico como, por exemplo, a formação de fundo de aval e associação 

de crédito. No entanto, é importante ressaltar que só existe cooperação se houver relações de 

confiança entre as partes envolvidas. O modo como os indivíduos se comportam ao honrar ou 

não seus compromissos públicos e privados reflete na sua reputação, podendo incluir ou 

excluir o indivíduo de iniciativas como as citadas.  

No entanto, ao mobilizar a sociedade em prol de um objetivo comum, 

estabelecem-se relações horizontais no local. Estas relações correspondem às redes 

associativas necessárias para a promoção do Desenvolvimento Local. Isso porque a 

interdependência leva, por intermédio da multiplicação de relações de parceria, à 

produtividade e ao bem-estar da comunidade.   

Outro fator determinante para o Desenvolvimento Local é a cultura cívica 

presente em ambientes democráticos. A cultura cívica vai depender de como os indivíduos de 

uma comunidade regulam os conflitos internos da localidade. Ambientes democráticos são 

caracterizados por distribuição eqüitativa do poder, onde todos participam das decisões 

relacionadas ao projeto de desenvolvimento. Ao agir assim, verifica-se a descentralização do 

poder e aparecimento de múltiplos líderes. A alternância de lideranças é boa para o 

Desenvolvimento Local, visto que abrem oportunidades de participação para mais pessoas 

opinarem nas decisões ligadas ao local, forma novas conexões e desconcentra o saber e o 

poder.   
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Resumidamente, pode-se dizer que em relação ao Capital Social, vários elementos 

como cooperação, conexões horizontais, desconcentração do poder, multiplicidade de líderes, 

relações de parcerias e as redes sociais formam a base para um ambiente favorável ao 

Desenvolvimento Local. Dessa forma, segundo Millani (2003), o Capital Social é uma das 

formas de operacionalização do desenvolvimento, compondo um elemento estratégico para a 

comunidade que o possui.  

 

2.6 Considerações Parciais 

 

Diante do breve retrospecto a respeito da evolução do pensamento econômico, 

acerca de algumas das teorias de desenvolvimento econômico em seu aspecto macrossocial 

até o surgimento do conceito de Desenvolvimento Local e Sustentável e de Capital Social, a 

elaboração teórica sobre o desenvolvimento destaca dois posicionamentos. O primeiro 

considera crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento e tem como matriz 

analítica variáveis como incrementos no produto total e acumulação de capital. O segundo 

trata o desenvolvimento como a ampliação das condições de vida da população, priorizando 

variáveis como o desenvolvimento de capital humano, liberdades de ações e poder de decisão.  

Constatou-se ainda, que no Pós Segunda Guerra as políticas de cunho 

desenvolvimentistas ganharam centralidade nas discussões econômicas, conduzidas 

fortemente pelo Estado e atreladas aos objetivos de promoção do desenvolvimento econômico 

com ajuda mútua e de acordos bilaterais, aumentando os gastos governamentais com ações 

sociais. No entanto, frente ao elevado déficit público de muitos países, por volta de 1970, e do 

redesenho das políticas neoliberais, assistiu-se ao enfraquecimento do setor público, 

transferindo para outros setores muitas das obrigações de assistência social.  

A década de 1980 foi marcada pela multiplicação de organizações representativas 

e de apoio social. Neste contexto de redução do Estado de Bem-Estar e do patrimônio 

ambiental, o tema Desenvolvimento Local e Sustentável ocupa importante espaço na pauta 

das políticas públicas, numa tentativa de intervir no quadro econômico e social dos territórios 

baseado em suas potencialidades.  

O Desenvolvimento Local é uma nova agenda de ações, na qual o 

desenvolvimento é visto como uma tarefa coletiva e de interesse comum do Estado e de toda a 

sociedade civil. Essas ações objetivam promover o Desenvolvimento Humano, respeitando as 

potencialidades e diferenças de cada região ou país, devendo ser entendidas como uma 

perspectiva de atingir mais efetivamente, as necessidades reais e próprias de cada localidade. 
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O  Desenvolvimento Local e Sustentável é uma tentativa de conciliar crescimento econômico, 

melhores condições sociais e o uso racional dos recursos naturais exauríveis.  

Nos anos de 1990, ganhou destaque no debate acadêmico o conceito de Capital 

Social, considerado como estoque, um recurso público compartilhado por pessoas inseridas 

em sistemas sociais e caracterizado por rede de relações sociais, normas de confiança, 

reciprocidade e compromisso cívico. 
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3 OCUPAÇÃO ECONÔMICA E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO NO 
ENTORNO DA COMUNIDADE TAPERA 

 
 

Este capítulo trata da explanação da ocupação econômica, das políticas de 

desenvolvimento na Região Norte de Minas e de aspectos socioeconômicos do município de 

Riacho dos Machados, entorno da comunidade Tapera. São comparados alguns indicadores 

sociais e econômicos do município com dados da Região e do Estado de Minas Gerais.  

A presente contextualização do crescimento e desenvolvimento da Região Norte 

de Minas visa identificar os principais aspectos do crescimento e desenvolvimento da Região, 

bem como discutir as origens de sua formação econômica até o surto de investimentos 

industriais realizados em meados dos anos 1970. Investimentos estes vindos, principalmente, 

da intervenção direta do Estado na economia regional, por meio de órgãos como a 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e a Companhia Para o 

Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco - CODEVASF. Os investimentos 

possibilitaram, de um lado, alteração na estrutura industrial e modernização da agricultura, 

aumentando a ligação da Região com a economia nacional e o resto do mundo. De outro lado, 

contribuíram para o agravamento do processo de exclusão de segmentos sociais da população 

norte mineira. A reflexão acerca do modelo de desenvolvimento implementado e alguns dos 

resultados alcançados permitem inferir acerca da necessidade ou não de se pensar um novo 

modelo de desenvolvimento socioeconômico.  

A Comunidade Tapera constitui exemplo de tentativa de implementação de novo 

modelo de desenvolvimento. Representa uma iniciativa oposta à estrutura tradicional com 

relação às políticas de promoção do desenvolvimento na Região Norte de Minas.  

 

3.1 Políticas de Desenvolvimento no Norte de Minas 

 
Até meados da década de 1960, o crescimento econômico brasileiro baseou-se na 

substituição de importações sustentadas pelo ingresso de capital estrangeiro e por políticas 

monetária e fiscal de controle do balanço de pagamentos. O governo usava a intervenção para 

alcançar as metas de crescimento e industrialização do país. Segundo Cardoso (1996), tais 

políticas privilegiavam o Centro-Sul brasileiro, especialmente São Paulo (economia central).  

No diagnóstico da Comissão Econômica da América Latina,  Cepal (1950), sobre 

as causas do subdesenvolvimento da América Latina, é apontado o conceito de “centro” e 

“periferia” para marcar as divergências dos países em termos de desenvolvimento econômico. 
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Tomando-se a categoria divisão do trabalho, pode-se explicar as diferenças de 

desenvolvimento a partir da divisão internacional do trabalho e da divisão doméstica do 

trabalho. Assim sendo, para a Cepal, o atraso relativo de algumas regiões, é decorrente das 

relações de troca internacional, por meio do qual o centro do mundo capitalista exporta bens 

industrializados para a periferia, que por sua vez exporta bens primários. Os bens primários 

têm preços inelásticos, isto é, não sobem com o aumento de demanda, devido ao excesso de 

fatores como a terra e o trabalho. Aponta a industrialização como solução para as economias 

em desenvolvimento, cabendo ao Estado atuar no planejamento interno como regulador e 

incentivador do processo de industrialização.  

As experiências de industrialização substitutiva de importações, aceleradas pelos 

estrangulamentos externos provocados pelas duas guerras mundiais e pela crise de 1929, 

associadas à idéia de atraso relativo da América Latina, enfatizaram a importância dos planos 

de desenvolvimento nacionais. Tais planos eram dotados de ênfase na industrialização e 

construção da infra-estrutura, cabendo aos governos assimilar experiências internacionais, 

criando instituições ou definindo programas de Desenvolvimento Regional. (DINIZ, 2001) 

De acordo com o I Simpósio Brasileiro Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Semi-Árido (1997), o desenvolvimento da economia brasileira baseou-se na 

industrialização formada pelo tripé: empresas estatais, setor privado nacional e empresas 

transnacionais. Enquanto que no setor agrário, algumas regiões receberam subsídios e 

proteção estatal a passo que outras foram esquecidas pelas políticas governamentais. 

A Região Norte de Minas não fugiu a essa regra. Segundo Rodrigues (2000), o 

capitalismo só se consolidou no espaço norte mineiro a partir dos anos de 1960 e início dos 

anos de 1970 com a intervenção direta do Estado, por intermédio da SUDENE e da 

CODEVASF. De acordo com o relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste - GTDN19, a região Nordeste apresenta indicadores sociais e econômicos inferiores 

ao Centro-Sul do Brasil, sendo que essa situação desvantajosa, do ponto de vista econômico e 

social, é fruto do processo histórico da colonização regional. Segundo Diniz (2001, p.4), 

influenciado pelos seguintes fatores: 

 
Em primeiro lugar, a empresa agrícola exportadora estava baseada em trabalho 
escravo. Em segundo lugar, ao demandar animais de carga e proteína animal, a 
economia exportadora criou sua própria periferia no interior, a ela subordinada e 
dependente. Em terceiro lugar, a organização da fazenda do semi-árido se baseava 
no controle da terra e na criação de uma população camponesa sem terra e sem 
salário, a qual trabalhava para o dono da terra na forma de meia para as culturas de 

                                                 
19 GTDN. Uma política de desenvolvimento para o Nordeste, Recife: Sudene, 1958.  
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exportação e, em compensação, utilizava a terra para a produção da própria 
subsistência alimentar. Essas três características perduraram na região por séculos, 
impedindo um processo de modernização da mesma. As secas atingiam exatamente 
a produção de alimentos, levando a população camponesa a um quadro recorrente de 
miséria e fome. As medidas contra as secas não permitiam mudar o quadro 
estrutural. A construção de açudes não se traduzia na criação de capacidade de 
produção, pois estes não eram usados nem para a geração de energia elétrica nem 
para irrigação, beneficiando apenas a pecuária.  

 

Com a incorporação da Região Norte de Minas na área da SUDENE (polígono da 

seca), o Estado passou a intervir na economia local com investimentos diretos, incentivos 

fiscais e com a construção de infra-estrutura (transportes, energia, telecomunicações), para 

propiciar o Desenvolvimento Regional Brasileiro e promover a desconcentração geográfica da 

produção. Suas principais medidas foram incentivar o reflorestamento de eucaliptos e pinhos, 

implantar grandes projetos agropecuários, incentivar a instalação de indústrias e criar projetos 

de irrigação para a agricultura. Assim, pode-se dizer que a SUDENE, criada em 1959, 

representou: 

 
[...] um esforço do Governo Federal no sentido de agir concentradamente na região 
Nordeste do Brasil e no Norte de Minas com vistas ao desenvolvimento. Ela teria 
um duplo objetivo: coordenar a ação do governo Federal e administrar os recursos 
transferidos para a região. Isso resultou numa política de industrialização do 
Nordeste, no inicio dos anos sessenta. O sistema de isenções e incentivos fiscais 
estabelecidos foi responsável pelo parque industrial da região e pela direção que este 
tomou. (RODRIGUES, 2000, p. 119). 

 
Ao analisar os resultados econômicos e sociais da intervenção do Estado, 

Rodrigues (2003, p 30-36) assevera que: 

 
 [...] após o planejamento para o desenvolvimento realizado pela SUDENE houve 
diversificação na estrutura econômica do Nordeste e o surgimento de novos 
subespaços dinâmicos. Durante as décadas de 60, 70 e 80, o Nordeste apresentou a 
mais elevada taxa média de crescimento do PIB, no país. [....] A despeito das 
modificações econômicas, o quadro social, em particular a pobreza absoluta de 
grande parte da população em pouco foi alterado [....]. A visão oficial da SUDENE 
aponta para o êxito do desenvolvimento da região. Se o principal problema do 
Nordeste é a disparidade de renda em relação ao Centro-Sul como exposto como 
problema número um no relatório do GTDN, certamente a ação SUDENE não foi 
efetiva neste ponto, conforme os dados apresentados. Quanto ao segundo problema, 
as baixas taxas de crescimento econômico, pode-se afirmar que a ação da SUDENE 
foi eficaz. O Nordeste cresceu com taxas acima da média brasileira no período, 
aumentou sua participação na economia interna e diversificou sua estrutura 
produtiva. A resolução dos problemas econômicos dos grupos da base da pirâmide 
social e a melhoria dos indicadores sociais é a grande dívida da SUDENE para com 
a sociedade nordestina.  

 
Desse modo, a autora chama a atenção para a dissociação entre crescimento 

econômico e desenvolvimento social, em que o primeiro é condição importante, mas não 
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suficiente para promover o segundo. No intuito de descortinar as razões efetivas de 

incorporação do Norte de Minas ao planejamento nacional para o Desenvolvimento Regional 

Brasileiro, Dayrell (2000), aponta que a incorporação da Região na área mineira da SUDENE, 

foi para o Estado uma estratégia de ocupação do espaço considerado como vazios econômicos 

e justificada pela necessidade de segurança nacional. Segundo o autor, para o capitalista e 

industrial da época, o Norte de Minas representava um mercado consumidor ainda 

inexplorado com grandes potencias de acumulação.  

A industrialização da Região concentrou-se, basicamente, em cinco municípios 

específicos: Montes Claros, Pirapora, Várzea da Palma, Bocaiúva e Capitão Enéas, sendo 

estes municípios os responsáveis por boa parte do PIB total e do produto per capita da 

Região. De acordo com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG (2002), dos 

municípios mineiros com PIB industriais superior a R$ 500 milhões/ano, apenas um se 

encontra no Norte de Minas: a cidade de Montes Claros (o mesmo ocorre em relação ao PIB 

de serviços). No PIB agropecuário os municípios com maior participação se encontram na 

faixa oeste do Estado, com destaque para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e o Noroeste.  

Na agricultura, observa-se exclusão da população no mercado de produção, além 

de dependência do colono em relação aos mercados, tanto consumidor e  financeiro. 

 
A transformação da base técnica da agricultura de subsistência para a comercial, 
passou a requerer aporte maior de recursos financeiros. Isso aumentou o domínio do 
capital financeiro com relação a suas atividades. Muitos lavradores passaram de um 
sistema em que predominava a harmonia entre a produção de diversos produtos 
alimentares, o trato de animais e uma pequena indústria doméstica, de 
beneficiamento dos produtos primários, para agricultores puros, especializados em 
poucos produtos. A dependência deles em relação ao mercado foi ampliada, seja 
para a colocação de seus produtos, seja para a aquisição de insumos e bens de 
primeira necessidade, como aqueles destinados à própria alimentação. 
(RODRIGUES, 2000, p.171). 

 

No entanto, houve a modernização de alguns segmentos, particularmente, os 

grandes projetos de irrigação incentivados pela CODEVASF. “A atuação desse órgão resultou 

na prática de uma agricultura comercial especializada e com uso de tecnologias modernas, 

especialmente químicas” (RODRIGUES, 2000, p. 170). Neste sentido, destaca-se a 

fruticultura nos municípios de Janaúba, Jaíba e Pirapora e os projetos agropecuários 

concentrados em Janaúba, Buritizeiro e Varzelândia20.  

                                                 
20 Para obter maiores informações ver o Anuário Mineiro de Municípios. Ed: Albermaz Comunicações Ltda, 
2002. 
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Desta forma, destaca-se que apesar dos esforços governamentais no sentido de 

promover o desenvolvimento das regiões pobres e agrárias do país, estas políticas isoladas, 

não foram capazes de proporcionar desenvolvimento eqüitativo e sustentável. Ao observar as 

regiões Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais, verificam-se valores de PIB municipais 

significativamente inferiores aos do resto do Estado, conforme mostra o mapa a seguir: 

 
Mapa 1 Municípios com PIB acima e abaixo da média do Estado. 

 
 
 

 
Fonte: BDMG 2000 p.262. 

 
Para Dayrell (2000), este fato ocorre, sobretudo, por não ter havido a inclusão de 

todos os segmentos da população no projeto de Desenvolvimento Regional. 

 
[...]o processo de desenvolvimento recente nesta região, considerada uma das mais 
pobres do Estado, foi conduzido pelo poder público e não levou em conta as 
populações - camponesas, indígenas, quilombolas, pescadores, coletadores, etc. - 
que aqui viviam secularmente. Privilegiando as oligarquias tradicionais e os setores 
industriais e agro-industriais da sociedade [...] Dayrell (2000, p.189). 

 

O trabalho de Dayrell (2000) nos mostra que o processo de modernização e as 

tentativas de promover o desenvolvimento, baseados na intervenção do Estado, por meio da 

industrialização e dos incentivos financeiros, implantados no espaço norte mineiro no final 

dos anos 1960, foram elaborados sem a consideração de alguns elementos importantes no 

 



 55

processo de desenvolvimento. Neste aspecto, vale ressaltar alguns pontos importantes 

elencados pelo autor:  

 

a) parece que o governo da época considerou o Norte de Minas como uma área de 

vazios econômicos, com uma grande quantidade de terras “desocupadas e sem 

aproveitamento”, desconsiderando as populações camponesas que viviam há 

muitos anos nesse território, muitos deles posseiros das fazendas que foram 

vendidas para a implantação dos grandes projetos de reflorestamento e/ou 

agropecuários;  

b) isso indica que ao implantar os grandes projetos de irrigação, foram 

desapropriadas grandes áreas, antes povoadas por moradores “nativos” da 

região, que diante do quadro institucional da época e da falta de 

“conhecimentos” legais não puderam se opor ao projeto. A distribuição das 

terras desapropriadas deveria respeitar alguns requisitos como: não ser 

analfabeto ou não ser deficiente físico, entre outros, que excluíram parte dos 

antigos moradores que se viram obrigados a migrarem para outras áreas ou 

para as cidades; 

c) muitas indústrias que aqui se instalaram atraídas pelos incentivos fiscais, não 

utilizavam a mão-de-obra da Região por sua “incapacidade” operacional para 

lidar com a tecnologia implantada no processo fabril. Também a mão-de-obra 

expulsa do campo, pelos projetos de irrigação, agropecuários e/ou de 

reflorestamento, não foi absorvida pelas indústrias, contribuindo para a 

marginalizarão de parte da população que não possuía ocupação fixa (trabalho 

formal); 

d) apenas as primeiras empresas implantadas na Região representavam capital 

regional. No entanto, devido algumas vezes, a incapacidade gerencial e pouca 

disponibilidade de recursos financeiros, essas empresas foram dando lugar ao 

capital nacional e, mais tarde, para o capital internacional. Ou seja, houve e 

ainda há transferência dos recursos aqui produzidos para outras áreas do país 

ou do mundo, não beneficiando o Norte de Minas; 

e) por se tratar de incentivos quase sempre fiscais, os municípios pouco lucraram 

com a arrecadação, não podendo dispor desses recursos para minimizar as 

desigualdades sociais, que foram agravadas pelos movimentos de êxodo rural e 

de inchaço das cidades; e 
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f) por se tratar de órgão público de concessão de recursos, houve conflitos de 

interesses e denúncia de corrupção, inviabilizando a continuidade do projeto. O 

que contribuiu para o fracasso da iniciativa do Estado em promover o 

desenvolvimento do Norte de Minas. 

 

Portanto, apesar da intervenção e dos incentivos do governo federal para 

promover o desenvolvimento na Região Norte de Minas, as iniciativas foram só parcialmente 

eficazes por diversos motivos, tendo inclusive contribuído para o quadro de agravamento e 

exclusão de boa parte da população local. 

Diante do exposto, surge na Região um novo debate: não tendo sido as 

intervenções do governo suficientes para promover o desenvolvimento, quais deveriam ser as 

bases para um novo modelo de Desenvolvimento Territorial? Esse debate foi realizado, 

especialmente, no período de 1998 a 2000. Atualmente, efetuado por setores organizados da 

população no Fórum de Desenvolvimento Regional, a partir de representantes de diversas 

entidades sindicais, organização de trabalhadores e pesquisadores universitários diante da 

necessidade de se pensar uma nova estratégia de desenvolvimento para a Região. Nesse 

sentido, a Comunidade Tapera, localizada no município de Riacho dos Machados foi pioneira 

na tentativa de implementação de novo modelo de desenvolvimento.  

 

3.2 Histórico do Município de Riacho dos Machados 

 
O povoado que deu origem à cidade de Riacho dos Machados surgiu na rota dos 

bandeirantes e vaqueiros que adentraram a Região Norte de Minas, mais especificamente, a 

região de Itacambira. No ano de 1875, de arraial passou a distrito do município de Grão 

Mogol, com a denominação de Santo Antônio do Riacho dos Machados. Em 1923, o 

município foi elevado à vila e seu nome foi reduzido para Riacho dos Machados. No ano de 

1938, deixou de ser distrito de Grão Mogol e passou a pertencer ao município de Porteirinha. 

Sua emancipação política e territorial deve-se em 03 de março de 1963, por decreto de Lei nº 

2.764 de 30 de dezembro de 1962. 

O nome Santo Antônio do Riacho dos Machados é uma homenagem ao padroeiro 

do município, Santo Antônio. Riacho é referência a dois pequenos rios, Olhos D’água e Rio 

de Dentro, que têm percurso dentro da cidade e Machados ao sobrenome de uma família que 

residiu no povoado logo no principio do arraial. A família Machado foi dona da primeira 
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estalagem (pousada) do povoado, abrigando viajantes, tropeiros e comerciantes que por ali 

passavam.  

Por volta de 1878, o comércio local passou por uma fase de crescimento. Uma 

feira era montada aos sábados, atraindo comerciantes ambulantes dos municípios vizinhos 

com grande variedade de produtos. O comércio aquecido estimulou a formação da vila, que 

mais tarde, transformou-se em distrito. O distrito de Riacho dos Machados era formado por 

grandes fazendas de gado e por pequenos sítios agrícolas.    

Segundo Dayrell (2000), Riacho dos Machados teve sua organização social e 

econômica estruturada na propriedade rural até os anos de 1970.  Eram grandes fazendas de 

criação de gado compostas por uma sede, geralmente em áreas abertas e com abundância de 

água, rodeadas por agregados, vaqueiros e posseiros. Os agregados eram trabalhadores rurais 

pagos pelos serviços prestados aos fazendeiros, além da remuneração recebiam uma casa para 

morar próxima à sede da fazenda e podiam cultivar pequena lavoura de subsistência.  O 

vaqueiro era o agregado de maior confiança do fazendeiro, podia criar algumas cabeças de 

gado e no futuro vir a ser dono do seu próprio rebanho e curral. Os posseiros se fixavam em 

áreas de pouco interesse para os fazendeiros e permaneciam ali, desde que não criassem 

problemas para o proprietário da terra. De acordo com o autor, a organização econômica de 

Riacho dos Machados era fundamentada, como a maioria dos municípios norte mineiros, na 

pecuária extensiva e na prática da agricultura de subsistência. O gado era criado, quase 

sempre, à solta e a agricultura era bastante diversificada, produzindo: milho, feijão, cana, 

mandioca, arroz, andu, entre outros alimentos típicos da Região.  

Nos fins dos anos de 1960 e início de 1970, os fazendeiros do município de 

Riacho dos Machados eram beneficiados pelos incentivos do governo federal para o 

desenvolvimento da Região Nordeste, por meio da criação SUDENE.  As principais medidas 

adotadas pela Superintendência no município foi implantar grandes projetos agropecuários e 

incentivar o reflorestamento de eucaliptos. Com os incentivos para a pecuária, os fazendeiros 

modernizaram suas propriedades com a construção de cercas, aquisição de maquinários, 

melhoramento dos rebanhos, construção de instalações, uso de defensivos agrícolas, entre 

outras medidas coerentes com as práticas difundidas pela Revolução Verde que as áreas rurais 

brasileiras vinham passando. Paralelo às mudanças observadas no meio rural, os agregados, 

vaqueiros e posseiros foram perdendo importância no sistema produtivo tradicional. 

(DAYRELL, 2000).  

Por volta de 1975, chegaram ao município empresas de reflorestamento que 

adquiriram propriedades rurais dos fazendeiros de Riacho dos Machados. Para Dayrell (2000), 
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ao vender as terras, os fazendeiros expulsaram, por meio da força ou de acordos pouco 

vantajosos, os agricultores que dependiam da terra para sobrevirem.  

À primeira vista, o investimento governamental pareceu lucrativo para toda a 

Região Norte de Minas, sendo capaz de gerar emprego e renda para a população. Sobre o 

assunto Dayrell (2000, p. 226) argumenta que: “a chegada das ‘firmas’ causou, de início, uma 

euforia generalizada, prodigalizada pelos políticos locais, técnicos de instituições públicas e 

gerentes de banco”. Porém, como a pecuária é um segmento produtivo que necessita de pouco 

emprego de mão-de-obra e de grandes extensões de terra, a modernização rural contribui para 

expulsão de parte da população que vivia no campo. A empresa de reflorestamento absorveu 

mão-de-obra de baixa qualificação, o que não representou aumento significativo na renda da 

população. Na monocultura de eucaliptos foram usados maquinaria pesada, agrotóxicos e 

fertilizantes, o que, segundo Dayrell, degradou o solo e poluiu os rios, elementos 

fundamentais para a sobrevivência das populações moradoras da Região. Assim sendo, a 

intervenção governamental na cidade de Riacho dos Machados contribuiu para agravar a 

condições econômicas e sociais do município. Segundo Plano de Consolidação do 

Assentamento - PCA Tapera, elaborado pelo CAA-NM (PCA - TAPERA, 2003, p. 17): 

 
O ‘desenvolvimento’ ocorrido no Semi-árido mineiro não levou em conta a 
existência de uma diversidade de populações rurais que, historicamente, 
desenvolveram estratégias sensíveis no manejo dos recursos naturais, como o 
aproveitamento das potencialidades de diferentes agroambientes e no 
aproveitamento intrínseco da biodiversidade presente na flora nativa. Pelo contrário, 
afetou as bases de sustentação e de reprodução social dos grupamentos humanos, 
designados genericamente pelos serviços públicos de ‘pequenos produtores rurais’, 
deixando-os ainda mais frágeis frente às adversidades da região.  

 

De acordo com o documento, a população rural de Riacho dos Machados não se 

adaptou ao uso das novas tecnologias adotadas na Revolução Verde, incompatíveis com a 

realidade produtiva da Região, com o gado de leite importado do centro-sul e com as 

sementes melhoradas. Com a incompatibilidade das técnicas produtivas e a conseqüente 

queda na produção, parte da população rural teve que abandonar o campo em direção ao 

município de Riacho dos Machados, restando poucos que tentaram fazer face ao processo. 

Situação semelhante aconteceu com os antigos agregados da Fazenda Tapera, que 

se esforçaram para permanecer na terra de origem, conservar hábitos, costumes e melhorar as 

condições de vida no local. 
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3.2.1 Indicadores Sociais e Econômicos de Riacho dos Machados  

 
De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2000), Riacho 

dos Machados está localizado na mesorregião Norte de Minas e na microrregião de Janaúba, 

com população total de 9.358 habitantes, distribuídos nos seus 1313,1 Km2 de área.  Em 

números absolutos de habitantes, o município apresenta proporções decrescentes ao longo da 

década 1990-2000, concentrando 0,63% da população regional e 0,05% da população do 

Estado, conforme pode ser observado na TAB. 1.  

 

Tabela 1 - Indicadores Demográficos: População por Situação de Domicílio, Estrutura 
Etária, Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade, 1991 e 2000. 

 
Especificação Riacho dos Machados Região Norte de Minas Minas Gerais 

  1991 2000 1991 2000 1991 2000 
A - População             
População Total 10.201 9.358 1.359.055 1.492.715 15.743.152 17.891.494
População Urbana 1.804 3.084 743.996 963.205 11.786.893 14.671.828
População Rural 8.397 6.274 615.059 529.510 3.956.259 3.219.666 
Taxa de Urbanização 17,68% 32,96% 54,74% 64,53% 74,87% 82,00% 
B - Estrutura Etária             
Menos de 15 anos 4.395 3.414 560.590 512.545 5.335.542 5.075.513 
De 15 e 64 anos 5.372 5.464 742.370 901.902 9.624.990 11.705.598
65 anos e mais 434 480 56.095 78.268 782.620 1.110.383 
C - Indic. Demográficos             
Mortalidade até 1 ano de 
idade (por 1000 nascidos 
vivos) 

59,9 59,3 48,31 40,12 35,4 27,8 

Esperança de Vida ao 
Nascer (anos) 60,6 61,8 62,43 66,84 66,4 70,5 

Taxa de Fecundidade 
Total (filhos por mulher) 4 2,9 4,79 3,45 2,7 2,2 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000 e informativo da Fundação João Pinheiro, 2000.  
 

Nota-se que Riacho dos Machados é um município predominantemente agrícola. A 

dinâmica demográfica de Riacho dos Machados, entre 1991 e 2000, apresenta ligeira queda 

do ritmo de crescimento, passando de 10.201 para 9.358, enquanto que para a população que 

vive nas áreas urbanas se observa acentuado acréscimo da taxa de crescimento, 71% no 

período.  

Na área rural do município, constata-se fenômeno de reversão do padrão de 

crescimento entre 1991-2000. Contrariamente ao observado nas áreas urbanas, as áreas rurais 
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apresentam queda das taxas de crescimento de 26%.  A taxa de urbanização cresceu passando 

de 17,68%, em 1991, para 32,96%, em 2000. A análise do comportamento das áreas rurais 

deve levar em consideração o processo de êxodo rural com o conseqüente crescimento do 

grau de urbanização21 do país.  

Segundo informativo da Fundação João Pinheiro (2002), a crescente urbanização 

no país é uma tendência desde 1970, o que pode ser observado até o presente, porém em ritmo 

menor. De acordo com a Fundação João Pinheiro (1999), o êxodo rural ocorreu tanto inter 

como intra-estadual.  No processo migratório interestadual, houve grande fluxo de pessoas 

migrando, principalmente, para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, devido ao processo 

de desenvolvimento industrial, o que representava perspectivas de trabalho e acesso a 

equipamentos sociais. O fluxo migratório interno aos Estados é caracterizado pela saída da 

população rural em busca de trabalho, educação para os filhos e melhores condições de vida 

nos pequenos municípios próximos ao local onde residia, fato que parece explicar o 

crescimento da taxa de urbanização de Riacho dos Machados. 

Do total da população do município, é interessante analisar os resultados do 

Censo Demográfico de 2000. Este revela que apenas 5,13% da população de Riacho dos 

Machados têm 65 anos ou mais. Na faixa de 15 a 64 anos esse percentual aumenta, 

significativamente, para 58,38%, e 36,48% da população têm menos de 15 anos de idade, ou 

seja, é um município com população ainda jovem.  

Quanto ao comportamento dos indicadores de longevidade, mortalidade e 

fecundidade, observa-se que no período de 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil diminuiu 

0,98%, passando de 59, 93 (por mil nascidos vivos) no ano de 1991 pra 59,34 em 2000. A 

queda na mortalidade infantil, comparativamente ao Estado de Minas Gerais (27,8 por mil 

nascidos vivos em 2000) é pouco expressiva, visto que 59,34 significam mais do que o dobro 

de óbitos de crianças nascidas vivas no Estado. Se comparado com a Região Norte Minas 

(40,12 por mil nascidos vivos em 2000) o município apresenta cerca de 20% a mais de 

mortalidade infantil até um ano de idade. Segundo Kliksberg (2001), a mortalidade infantil 

em países em desenvolvimento, como o Brasil, é causada por desnutrição, mortalidade 

materna e perinatal. Para evitar ou diminuir os índices de mortalidade infantil a população 

deve ter acesso à saúde preventiva e curativa, nutrição e serviços de saúde adequados e 

saneamento básico.  

                                                 
21 Ainda que alguns autores, como Veiga e Colaboradores (2001), discutam que cidades com menos de 20 mil 
habitantes devam ser consideradas como de população rural, a definição de urbanização utilizada neste texto é a 
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 



 61

A esperança de vida ao nascer em Riacho dos Machados cresceu 1,26 anos, 

passando de 60,58 anos, em 1991, para 61,84 anos, em 2000. Dado preocupante, visto que a 

média da Região é de 66,84 anos e do Estado de Minas Gerais é de 70,55, em 2000, o que 

representa uma diferença de menos cinco anos comparada com o Norte de Minas e quase dez 

anos de vida em comparação com o Estado. De acordo com Sen (2000), carência de 

oportunidades, privação de direitos básicos, desnutrição, marginalização social, entre outras 

desigualdades socioeconômicas, perceptíveis nos pequenos municípios brasileiros, afetam a 

expectativa de vida da população.  

Os indicadores de mortalidade infantil e longevidade sinalizam para deficiências 

no serviço de saúde do município. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2002), o município tem quatro estabelecimentos de saúde, sendo que os 

quatro são públicos e sem leitos para internação. Contam ainda com seis médicos e quatro 

enfermeiros para o atendimento, o que corresponde a cerca de 1.559 pessoas para cada 

médico e 2.339,5 pessoas por enfermeiro. O fato de o município não dispor de leitos de 

internação impede o atendimento de casos graves, sendo necessário conduzir os doentes para 

outros municípios vizinhos o que aumenta as chances de haver complicações no atendimento. 

Por outro lado, o número reduzido de profissionais de saúde dificulta ações públicas com 

caráter informativo e de prevenção de doenças. 

No entanto, a taxa de fecundidade total em Riacho dos Machados passou de 4 

filhos, em 1991, para 2,9 filhos em 2000, o que está próximo à média do Estado de Minas 

Gerais de 2,2 filhos, em 2000, e em situação vantajosa comparado com a Região Norte de 

Minas (3,45 filhos no ano de 2000). A queda na fecundidade é uma tendência nacional, 

produto de ações públicas no planejamento familiar e conscientização da população da 

necessidade de controle da natalidade. De acordo com a Fundação João Pinheiro (2002), a 

taxa de fecundidade total nas áreas rurais, que nos anos 1960 chegou a 7,65 filhos por mulher, 

vem caindo ao longo dos anos, chegando nos anos 1990, ao redor de 3,30 filhos por mulher. 

Nas áreas urbanas, nos anos de 1960 chegou a 5,30 filhos por mulher, decaindo ao longo dos 

anos, até chegar nos anos de 1990 com aproximadamente 2,20 filhos por mulher.  

Examinando o nível educacional da população do município, a TAB. 2 mostra, no 

período de 1991 e 2000, a diminuição das taxas de analfabetismo, acompanhada por aumento 

da freqüência escolar. Nos anos de 1991 e 2000, houve diminuição da taxa de analfabetismo 

em todas as faixas de idade no município de Riacho dos Machados, dado semelhante ao 

apresentado para a Região Norte de Minas, no entanto, ainda apresenta índices de 

analfabetismo elevados em comparação com o Estado de Minas Gerais.  

 



 62

Entretanto, com exceção da população adulta, com 25 anos ou mais, a freqüência 

escolar do município tem apresentado elevação e índices superiores ao observado no Norte de 

Minas e muito próximos ao do Estado, o que pode vir a ser fator positivo para a população no 

longo prazo. O mercado de trabalho está se tornando mais competitivo com os novos 

processos produtivos, a revolução tecnológica e abertura do mercado, exigindo, 

conseqüentemente, maior qualificação e nível educacional dos que buscam uma oportunidade 

de emprego.  

A maior freqüência à escola deve-se, em parte, as políticas governamentais de 

incentivo à educação básica no Estado e no País, onde pais pobres que precisam completar a 

renda da família com o trabalho da criança recebem auxílio do governo federal para manter os 

filhos na escola (bolsa escola).  

 
Tabela 2: Indicadores Educacionais: Situação Educacional da População Jovem e 

Adulta (25 anos ou mais), 1991 e 2000. 
 

Taxa de 
Analfabetismo 

% com menos de 4 
anos de estudo 

% com menos de 8 
anos de estudo 

% frequentando a 
escola Especificação 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
A- Nível Educacional da População Jovem   
1- Riacho dos Machados 
7 a 14 35,3 14,8 - - - - 72 93,2 
10 a 14 19,3 5,1 77,8 52,8 - - 71,4 92,9 
15 a 17 18,9 6,4 56 26,9 96,6 76,1 26,8 69,5 
18 a 24 23,2 11 60,5 36,3 90,4 69,6 - - 
2- Norte de Minas Gerais 
7 a 14 39,3 14,1 - - - - 69,3 87,5 
10 a 14 24,3 4,9 79,8 48,1 - - - - 
15 a 17 19 4 51,1 18,2 - - 4,3 21,9 
18 a 24 23,1 9,4 50,9 28,2 - - 0,3 0,9 
3- Minas Gerais 
7 a 14 18,6 6,6 - - - - 82,8 95,9 
10 a 14 9,1 2,2 61,3 36,9 - - 81,3 95,2 
15 a 17 6,9 1,8 25,5 9,7 83 54,6 48 76 
18 a 24 7,1 3,3 21,4 12,6 66,3 44,5 - - 
B- Nível Educacional da População Adulta (25 anos ou mais) 

             Média de Anos de 
Estudo 

1- Riacho dos 
Machados 51,4 41,7 82,9 70,8 96,6 91 1,6 2,5 

2- Norte de Minas 
Gerais 50,3 37,7 77,1 64,2 - - 0,1 0,3 

3- Minas Gerais 21,9 14,8 43,3 32,8 76 67,9 4,6 5,6 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000.  
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Outra constatação importante resulta da comparação entre indicadores de renda, 

pobreza e desigualdades. Observando a TAB. 3 é possível comprovar que a renda per capita 

média do município cresceu 18,32%, passando de R$ 59,40, em 1991, para R$ 70,28, em 

2000. A pobreza diminuiu 6,03% passando de 81,6%, em 1991, para 76,7%, em 2000. 

Alguns fatores contribuíram para a evolução da renda per capita da população 

pobre no Brasil nos últimos anos, como por exemplo, as políticas de transferência de renda 

decorrentes, na sua maioria, dos direitos sociais providenciais ou assistencialistas 

conquistados na Constituição de 1988, como a legislação trabalhista, o direito ao salário 

mínimo, entre outros. Porém, a elevação da renda per capita do município não é suficiente 

para garantir a superação da pobreza e melhores condições de vida para a população.  

Segundo metodologia unidimensional, um indivíduo ou família é considerado 

pobre quando a soma de seus rendimentos não é suficiente para satisfazer suas necessidades 

básicas22, sendo considerados pobres aqueles cuja renda é inferior a meio salário mínimo (R$ 

150,00) e indigente os indivíduos que ganham menos de uma quarta parte do salário mínimo 

(R$ 75,00). Com base nesse parâmetro, pode-se dizer, por um lado, que o incremento da 

renda per capita no município diminuiu a pobreza, já que economicamente a pobreza está 

associada à insuficiência de renda. No entanto, por outro lado, o melhoramento de 18,32% da 

renda da população do município não representa fato expressivo, já que parte da população 

vive em condições de indigência, com menos de meio salário mínimo.   

O coeficiente de Gini mede o grau de desigualdade na distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0 quando não há desigualdade a 1 

quando a desigualdade é máxima. Em Riacho dos Machados, paralelo ao aumento médio da 

renda per capita houve acréscimo da desigualdade, 0,56, em 1991, para 0,62, em 2000, 

indicando haver concentrações de renda, o que contribui para discrepâncias econômicas e 

sociais. Pode-se notar, por exemplo, a discrepância na renda apropriada por ricos e pobres na 

TAB.3. 

 

                                                 
22 O custo da cesta de bens e serviços varia em função da região, clima, cultura, hábitos alimentares, entre outros. 
No entanto, a definição de pobreza adotada aqui será referente ao salário mínimo (de igual poder aquisitivo de 
dezembro de 2005) visto que é parâmetro para muitos dos programas do governo.   
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Tabela 3 - Indicadores de Equidade Social: Renda, pobreza, desigualdade, porcentagem 
da renda apropriada por extratos da população, 1991 e 2000 

 
Riacho dos 
Machados Norte de Minas Minas Gerais 

  
1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 

Renda per capita Média (R$ de 2000) 59,4 70,3 70 91,2 193,6 276,6 

Proporção de Pobres (%) 81,6 76,7 - - 43,3 29,8 
Índice de Gini 0,56 0,62 - - 0,61 0,62 
Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População, 1991 e 2000 
20% mais pobres 3,2 0,1 - - 2,5 2,2 
40% mais Pobres 9,1 5,6 - - 8 8 
60% mais pobres 19,1 16,4 - - 17,4 17,7 
80% mais pobres 36,6 34,4 - - 34,2 34,3 
20% mais ricos 63,5 65,6 - - 65,9 65,7 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000.  
 

Os dados apresentados mostram que os 20% mais ricos no município de Riacho 

dos Machados, no ano de 2000, detêm 65,6% da renda total, aproximadamente 65 vezes mais 

que os 20% mais pobres, no mesmo ano. Realidade semelhante ao Estado de Minas Gerais 

que tem, no mesmo período, 20% dos mais ricos com 65,7% da renda total do Estado. De 

acordo com o informe de progresso econômico e social do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID (1998), o Brasil apresenta concentração de 63,4% da renda nas mãos 

dos 20% mais ricos em comparação com os 2,5% da renda disponível para os 20% mais 

pobres. Já o coeficiente de gini para o país, em 1998, era de 0,59, índice próximo ao 

observado no município de Riacho dos Machados e no Estado de Minas Gerais.  

Como se observa na TAB.4 , as disparidades ao acesso de água encanada, energia 

elétrica e coleta de lixo entre Riacho dos Machados, Norte de Minas e Minas Gerais é 

elevada. Em Riacho dos Machados 46,7% da população, no ano de 2000, tinha acesso a água 

encanada, enquanto a média do Norte de Minas é de 48,2% e a de Minas Gerais é 89,5%, da 

população, no ano de 2000. Quanto à energia elétrica, 62,7% da população no município 

possui energia elétrica em suas residências no mesmo período, no Norte de Minas esse 

número sobe para 76,1% e em Minas Gerais para 95,6% das residências com eletricidade. No 

ano de 2000, havia coleta de lixo em 64,6% das residências de Riacho dos Machados, índice 

que se aproxima do apresentado no Norte de Minas: 62,8% dos domicílios, eram atendidos 

por este serviço, enquanto em Minas Gerais, o índice sobe para 92,2% no ano de 2000. Assim 

 



 65

sendo, o conjunto de indicadores analisados demonstra carência de infra-estrutura básica no 

município de Riacho dos Machados.      

A infra-estrutura básica inadequada contribui para o que Kliksberg (2001) chamou 

de “doença dos pobres”. Segundo o autor, os pobres estão mais expostos a riscos por 

residirem em locais insalubres e sem condições adequadas de vida. Falta de água tratada, de 

coleta de lixo, de saneamento básico e de eletricidade cooperam para proliferar doenças como 

diarréia, doenças respiratórias, dengue, malária, entre outras, incidindo na qualidade de vida 

da população, o que pode explicar em parte, porque Riacho dos Machados apresenta elevado 

índice de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida.  

 

Tabela 4: Indicadores de Equipamentos Sociais 

  Riacho dos Machados Norte de Minas Minas Gerais 
   Serviços Básicos 

  1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Água Encanada % 15,7 46,7 26,3 48,2 77,5 89,5 
Energia Elétrica % 29,7 62,7 44,5 76,1 85,3 95,6 
Coleta de Lixo% 14,2 64,6 22,1 62,8 71,2 92,2 
   Bens de Consumo 
Geladeira 10,1 33,6 19,5 43,6 62,4 83,6 
Televisão 12,3 44,2 21,9 55,3 70,1 88,5 
Telefone 0,3 4,8 2 7,9 17,1 40,3 
Computador ND 1,4 - 1,1 ND 9,2 

  Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000.  
 

As disparidades sociais e econômicas também são verificadas na diferença de 

acesso a bens de consumo entre ricos e pobres.  A restrição orçamentária não inibe apenas o 

consumo de determinado segmento da sociedade, a desigualdade concorre por um lado, para a 

violência e a tensão social e, por outro, gera obstáculos ao aperfeiçoamento e acessão social. 

O computador, por exemplo, é instrumento importante no processo educacional. Para 

Kliksberg (2001, p. 78), “a internet cria novas oportunidades por meio do acesso à informação 

e ao conhecimento, compartilhando esforços de pesquisa e desenvolvimento técnico, 

educação a distância e comércio eletrônico de bens e serviços”. No entanto, nem todo 

indivíduo tem acesso a essas oportunidades, o que faz da internet um fator de exclusão social 

e econômica.  

De acordo com o informe sobre Desenvolvimento Humano do PNUD (1999), os 

20% mais ricos da população mundial possuem 93,3% dos acessos à internet, os 20% mais 

pobres, apenas 0,2% dos acessos. Realidade semelhante a Riacho dos Machados onde apenas 

1,4 % da população tem acesso ao computador, assim como a Região Norte de Minas, com 
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1,1%. Em Minas Gerais, o índice aumenta para 9,2%, que também não é elevado se 

comparado com os países industrializados. Estes representam menos de 15% da população 

mundial do planeta, mas em meados de 1998 contavam com 88% dos usuários da internet. 

(KLIKSBERG, 2001). 

Com relação às linhas telefônicas, em Riacho dos Machados houve acréscimo de 

0,3% da população com linha telefônica, no ano de 1991, para 4,8%, em 2000. No Norte de 

Minas o índice era de 2% e passou para 7,9% da população com acesso ao serviço, enquanto 

em Minas Gerais, no ano de 1991, o índice era de 17,1% da população com telefone e passou 

para 40,3%, em 2000. O acréscimo no número de linhas telefônicas se deve às privatizações 

da telefonia fixa no Brasil, a partir de 1990, quando parte da população passou a ter acesso ao 

serviço devido a mudanças na operacionalização. No entanto, observa-se que pouco mais de 

50% da população de Minas Gerais e mais de 90% da população de Riacho dos Machados 

ainda não dispõe de condição financeira para arcar com os custos de uma linha telefônica. 

Analisando os demais bens (geladeira e televisão) houve acréscimos no ano de 

1991 para 2000, tanto no município de Riacho dos Machados como na Região Norte de Minas 

e no Estado de Minas Gerais. O aumento do poder aquisitivo da população brasileira deve-se, 

em parte, à estabilidade monetária conquistada nos primeiros anos do Plano Real e às políticas 

de proteção social e programas de transferência de renda (bolsa família, vale gás, bolsa escola 

etc.) para a população pobre. O GRAF. 1 mostra a evolução da participação relativa das 

transferências de renda para a população pobre no Brasil: 
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GRAF. 1- Evolução da Participação Relativa de Aposentadorias, Pensões e Outras Rendas na Renda Total 
dos Pobres. 
Fonte: PNAD (1993, 1996,1999 e 2002).  

Obs.: *Linha de Pobreza: metade do salário mínimo;  
**Linha de Indigência: um quarto do salário mínimo; em salário mínimo de igual poder aquisitivo de setembro 
de 2002. Delator: INPC.  
***A incidência relativa é a percentagem de pobres ou indigentes na população residente ou no total de 
domicílios de cada uma das regiões consideradas. O conjunto de pobres inclui o de indigentes.  
****Foram desconsiderados os domicílios que apresentaram uma ou mais rendas não-declaradas.  

 

A TAB. 5 traz o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de Riachos dos 

Machados, Norte de Minas e Minas Gerais. O IDH é medido a partir de indicadores de 

educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e 

renda (PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 

(desenvolvimento humano total). Regiões com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano 

considerado baixo, IDH entre 0,500 e 0,799 são consideradas de médio desenvolvimento 

humano e regiões com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto.  

No período de 1991-2000, o IDH de Riacho dos Machados cresceu 13,11%, 

passando de 0,534, em 1991, para 0,604, em 2000, considerado como região de médio 

desenvolvimento humano. O mesmo é observado no Norte de Minas com indicador de 0,554, 

Pensões Outras
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em 1991, e de 0,649, em 2000. Em Minas Gerais, o indicador era de 0,697, em 1991, 

elevando-se para 0,773, no ano de 2000. Segundo informações do Atlas de Desenvolvimento 

Humano do Brasil (2000), a dimensão que mais contribuiu para o crescimento do IDH em 

Riacho dos Machados foi a educação, com 76,6%, seguida pela renda, com 13,4% e pela 

longevidade com 10,0%. Assim sendo, a freqüência escolar em Riacho dos Machados está 

exercendo atração no IDH, o que pode camuflar a realidade social do município. Ao analisar, 

de forma mais aprofundada, a realidade social da população, deve-se considerar que o 

município possui renda per capita baixa, proporção de pobres elevada, índice de desigualdade 

elevado e serviços básicos inadequados.    

Com relação aos melhores índices de IDH do país no ano de 2000, Minas Gerais 

ocupa o 10º lugar entre os Estados da Federação. O primeiro colocado é o Distrito Federal 

com 0,844, acompanhado de Santa Catarina com 0,822. O pior índice é do Maranhão com 

0,636. Riacho dos Machados ocupa a 4.585ª posição municipal com IDH de 0,604. O melhor 

índice é de São Caetano do Sul (SP) com 0,919 e o pior é Manari (PE) com 0,467. De acordo 

com informações do IPEA de 2002, o Brasil é 73º colocado com índice de 0,757.  

 

Tabela 5: Indicadores de IDH 

  Riacho dos Machados Norte de Minas Minas Gerais 
  1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal 0,534 0,604 0,554 0,649 0,697 0,773 

Educação 0,554 0,714 0,564 0,729 0,751 0,85 

Longevidade 0,593 0,614 0,624 0,697 0,689 0,759 

Renda 0,455 0,483 0,474 0,519 0,652 0,711 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000.  
  
Dessa forma, conclui-se que o município de Riacho dos Machados apresenta 

indicadores socioeconômicos próximos aos observados na Região Norte de Minas e 

inferiores, com exceção da freqüência escolar, ao do Estado de Minas Gerais.  

 

3.3 Considerações Parciais 

 
A formação econômica da Região Norte de Minas era baseada 

predominantemente na atividade pecuária aliada à economia de subsistência. Nas últimas 

décadas, por intermédio da intervenção do Estado, houve uma diversificação da estrutura 
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produtiva local. O Estado estimulou quatro eixos básicos de desenvolvimento: (i) 

reflorestamento de eucaliptos e pinhos em diversos municípios da região; (ii) implantação de 

grandes projetos agropecuários; (iii) instalação de indústrias; e, (iv) implantação de perímetros 

de agricultura irrigada.  

No entanto, apesar dos esforços governamentais no sentido de promover o 

desenvolvimento da Região, as políticas intervencionistas isolada, não foram capazes de 

proporcionar desenvolvimento eqüitativo e sustentável. Constatou-se que a população que 

vivia da pecuária extensiva e da prática da agricultura de subsistência, não se adaptou ao uso 

das novas tecnologias adotadas na Revolução Verde, incompatíveis com a realidade produtiva 

da Região, com o gado de leite importado do Centro-Sul e com as sementes melhoradas. Com 

a incompatibilidade das técnicas produtivas e a conseqüente queda na produção, parte da 

população rural teve que abandonar o campo em direção a cidade, elevando as taxas de êxodo 

rural do Estado.  

Analisando os indicadores socioeconômicos de Riacho dos Machados foi possível 

constatar que o município apresenta baixo desenvolvimento, mostrando renda per capita 

insuficiente, proporção de pobres elevada, alto índice de desigualdade e serviços básicos 

inadequados. Dessa forma, conclui-se que a política de intervenção do Estado no município 

de Riacho dos Machados não foi suficiente para garantir a sustentabilidade da expansão 

econômica com efetiva e contínua redução das desigualdades de bem-estar. 

Nessa perspectiva, novas alternativas devem surgir e respeitar os aspectos sociais, 

culturais, econômicos, ambientais e políticos de cada região. Crescimento econômico é 

necessário, mas não é suficiente. O combate à pobreza e à exclusão social precisam fazer 

parte dos projetos de desenvolvimento. 
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4 ANÁLISE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
TAPERA À LUZ DAS TEORIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E 
CAPITAL SOCIAL 

 

 

Este capítulo analisa as práticas de Desenvolvimento Local na Comunidade 

Tapera e como a existência/inexistência de Capital Social afeta o desenvolvimento. Discute-se 

a conexão entre ambos (Capital Social e Desenvolvimento Local) e como esta relação pode 

contribuir para o Desenvolvimento Local. Para a análise empírica do Desenvolvimento Local, 

foi elaborado um questionário com questões referentes a três núcleos: dimensão social, 

econômica e institucional. Num segundo momento, efetuou-se a entrevista aberta às 

lideranças da comunidade, bem como a observação sistematizada da vida na comunidade para 

identificar aspectos relacionados à cultura cívica, relações políticas, redes sociais, vínculos 

comunitários e relações de vizinhança.  

 

4.1 Histórico da Comunidade Tapera 

 
A Fazenda Tapera dista 22 km da sede municipal, sendo 4 km pavimentos e 18 

km de estrada de terra. Na comunidade, vivem 40 famílias residentes, das quais 39 estão 

cadastradas no projeto de assentamento do INCRA.  

Segundo Dayrell (2000), a área da comunidade Tapera teve muitos donos, sendo o 

último a Sicafe23. A empresa adquiriu a propriedade de 20.482 hectares no ano de 1.988 do 

Major Alcebino que, ameaçado pela possibilidade de desapropriação de suas terras pelo 

INCRA, devido a desavenças políticas, vendeu a propriedade para a empresa de 

reflorestamento. 

 A Sicafe veio para o Norte de Minas, como outras empresas, atraída pelos 

incentivos fiscais proporcionados pelo governo federal a partir dos anos de 1970 e tinha como 

objetivo implantar um projeto de reflorestamento de eucaliptos no município de Riacho dos 

Machados. 

De acordo com PCA- Tapera, a Fazenda Tapera, antes de sua venda à Sicafe, era 

cercada por posseiros que mantinham uma estreita relação de trabalho com o proprietário da 

fazenda, cuidando das criações e do plantio de lavouras. Com a venda das terras para a 

empresa, esta impediu que os posseiros manejassem qualquer área fora do quintal de suas 
                                                 
23 Empresa Siderúrgica de Sete Lagoas, MG. 
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casas, represaram as águas nas cabeceiras dos rios, e derrubaram as matas nativas para iniciar 

o plantio de eucaliptos até mesmo nas margens dos rios o que, segundo o relatório, provocou 

a secagem das águas.  

Os agricultores, resistentes a esse processo, organizaram-se em um movimento 

sócio ambiental da Região, fizeram parcerias com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Riacho dos Machados - STR e com o CAA-NM para pressionarem o processo de 

desapropriação da fazenda. A primeira vitória veio de um seminário nacional sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente no Vale do São Francisco, realizado na cidade de Montes 

Claros, onde os agricultores, contando com o apoio das entidades citadas, conseguiram 

embargar o desmatamento. 

Em 1993, o INCRA desapropriou uma área de 3.86624 hectares para assentar 40 

famílias, destinando 12 lotes para uso comunitário e extrativista. Cada família recebeu um lote 

com tamanho variando entre 50 e 70 hectares e passou a receber, a partir de 1997, recursos do 

INCRA para implantação de projetos produtivos. 

A imissão na posse, dos assentados, aconteceu em 29 de novembro de 1994 e 

diante do processo de efetivação da reforma agrária no local, o CAA-NM começou a atuar 

permanentemente nesta localidade com um projeto de Desenvolvimento Local. É sobre os 

resultados desse projeto de Desenvolvimento Local que o estudo em questão está focado.  

 

4.2 Desenvolvimento Local na Comunidade Tapera 

 

A análise do Desenvolvimento Local foi feita com base nos aspectos: (i) a 

qualidade de vida da população local; (ii) geração de emprego e renda como alternativa a 

superação da pobreza; (iii) formas de produção; (iv) tecnologias apropriadas as 

especificidades locais; (v) equipamentos sociais; (vi) capacitação de recursos humanos e (vii) 

uso adequado dos recursos naturais, o que permitiu corroborar alguns dados que foram 

apresentados na entrevista.  

 

4.2.1 Dimensão Social na Comunidade Tapera  

 

                                                 
24 O INCRA pediu a desapropriação de 3.866 hectares.  No entanto, no momento da posse, descobriu-se que a 
área continha na verdade 4.057,7594 hectares.  
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Um ponto de partida para analisar um sistema social é a população, sua divisão 

em classes, o trabalho assalariado, o capital, a divisão do trabalho entre outros elementos. A 

população é uma rica totalidade de relações numerosas. (MARX, 1978).  

 

4.2.1.1 População 

 

A Comunidade Tapera é formada por 39 famílias com população total de 230 

pessoas distribuídas em 39 lotes de cerca de 76 hectares destinados ao cultivo, com uma área 

de reserva legal de cerca de 1.023 hectares, o que totaliza 4,1 mil hectares. 

A comunidade concentra cerca de 2,46% da população total de Riacho dos 

Machados e 3,67% da população rural do município. Com relação à origem dos moradores da 

Comunidade Tapera, a maioria (82,1%) é natural do município de Riacho dos Machados e 

vivia como agregados e/ou posseiros na antiga fazenda que foi desapropriada pelo INCRA no 

ano de 1993, com imissão de posse em novembro de 1994, o que deu origem ao 

assentamento.  

Antes de serem assentados, 97,4% dos moradores, entrevistados em 2003, já eram 

trabalhadores rurais da antiga fazenda, e 92,3% estavam assentados entre 5 e 10 anos, ou seja, 

desde a desapropriação da fazenda, conforme observado no GRAF. 2: 
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GRAF. 2: Perfil do Morador da Comunidade Tapera 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 
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O GRAF. 2 revela que os moradores são pessoas do meio rural, que viviam de 

atividades agrícolas como modo de vida sertanejo, podendo ser considerados camponeses. De 

forma geral, segundo Caron & Sabourin (2003), o sistema camponês  é baseado na mão-de-

obra familiar e na propriedade dos meios de produção e constitui a única forma de produção a 

não dissociar força de trabalho e meios de produção25.   

 Apesar da queda das taxas de crescimento das áreas rurais na Região e no município 

de Riacho dos Machados, entre 1991-2000, a população da Comunidade Tapera permaneceu 

na sua terra de origem. Em Riacho dos Machados, e em Minas Gerais, houve queda nas taxas 

de crescimento da população rural de 26% e 2,3%, respectivamente. Ao permanecer no 

campo, a população da comunidade abranda o êxodo rural no município de Riacho dos 

Machados, que segundo Dayrell (1993), até meados dos anos de 1960 tinha cerca de 60% da 

população vivendo no meio rural. 

Com relação à idade dos entrevistados, 38,5% tinham idade entre 41 e 50 anos, 

30,8% idade entre 51 e 60 anos, 17,9% entre 31 e 40 anos; sinalizando uma população 

razoavelmente jovem na comunidade, conforme apresentado no GRAF.  3: 
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GRAF. 3: Estrutura Etária da Comunidade Tapera 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 

                                                 
25 Para maiores informações sobre sistema camponês ver: Caron & Sabourin; Camponeses do Sertão Mutação 
das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil, ed. Embrapa - Brasília, DF 2003.  

 



 74

Analisando a taxa de fecundidade na comunidade, o GRAF. 4 mostra que 25,6% 

têm mais de cinco filhos, 23,1%, três filhos, e 17,9%, quatro filhos. Segundo a Fundação João 

Pinheiro (2002), a taxa de fecundidade nas áreas rurais do Brasil no ano de 1990 era de 3,3 

filhos por mulher. Para o informativo da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios -  

PNAD (2002), os domicílios brasileiros possuem em média, população urbana e rural, 1,5 

filhos. No município de Riacho dos Machados, a média em 2000 é de 2,9 filhos e no Estado 

de Minas Gerais de 2,2 filhos por mulher, no mesmo ano (TAB. 1), o que demonstra o alto 

índice de natalidade na comunidade.  
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GRAF. 4: Taxa de Natalidade da Comunidade Tapera 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 
 Na dimensão social, constitui fator importante a dimensão da área destinada à 

produção e reprodução do grupo familiar, assim como as condições do habitat26. Moradia 

adequada é uma das condições determinantes para a qualidade de vida da população. A 

densidade de ocupação, resultante da relação entre o número de moradores pelo número de 

dormitórios, é um dos indicadores que expressa a qualidade de vida na moradia, em conjunto 

com as características construtivas, a disponibilidade de serviços básicos de infra-estrutura 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta do lixo, energia elétrica) e outros.  

O GRAF. 5 mostra que, dentro do lote destinado à unidade familiar vive um 

número elevado de pessoas, em quase 40% dos domicílios vivem de 5 a 7 pessoas; em 25,6% 

                                                 
26 Por habitat, entende-se o lugar próprio a cada ser vivo organizado, onde vive e cresce naturalmente.  
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vivem de 7 a 10 pessoas. Segundo a PNAD (2002), os domicílios brasileiros (urbanos e 

rurais) possuíam, em média, 3,6 pessoas por domicílio. Os dados revelam então que o número 

de pessoas por família na comunidade está acima da média do Brasil. Para as famílias que ali 

vivem isto parece não representar problemas, no presente, já que a produção e a renda 

provenientes do cultivo no lote são capazes de manter o agregado familiar. Contudo, no futuro 

poderá vir a se tornar um obstáculo para a reprodução das próximas gerações devido ao 

aumento do número de pessoas dependentes da fração da terra.   
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GRAF. 5: Moradores Por Domicílio na Comunidade Tapera 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 
Dos 39 membros entrevistados, que se denominam chefe da família, predomina a 

participação dos homens com 71,8%, enquanto 28,2% são mulheres. O fato de 28,2% dos 

entrevistados serem mulheres chefes de família é um dado interessante. Segundo dados da 

PNAD, no Brasil a chefia feminina passou de 19,3% dos domicílios em 1992 para 25,5%, em 

2002. A maior ocorrência, segundo a instituição, é na área urbana com 27,6% dos domicílios 

com chefia feminina e 72,4%, com chefia masculina. Na área rural 86,9%, dos domicílios 

eram chefiados por homens e 13,1% por mulheres no ano de 2002, número inferior de chefias 

comparado com a Comunidade Tapera. (GRAF. 6). 
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GRAF. 6: Chefe do Domicílio na Comunidade Tapera 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 

4.2.1.2 Educação e capacitação 

 

Analisando o nível educacional de crianças e jovens da Comunidade Tapera, 

constatou-se que a maioria dos entrevistados (87,2%) têm filhos em idade escolar e 84,6% 

destes, disseram que seus filhos estão freqüentando a escola. No ano de 2003, o assentamento 

contava com uma escola de ensino fundamental, a Escola Municipal Dr. Carlos, que atende 

alunos do ensino fundamental em 03 turmas, sendo uma de 1ª série, outra de 2ª série e outra 

de 3ª/4ª séries (turma multisseriada).  

Das crianças em idade escolar, 41% freqüentam a escola na própria comunidade. 

Ao concluírem o ensino fundamental, parte desses alunos (38,5%) precisam se deslocar à sede 

do município de Riacho dos Machados para continuar os estudos. Essas crianças levantam às 

4h30 da madrugada para aguardarem o transporte escolar que passa a partir das 5hs da manhã 

e só retornam às suas casas por volta das 14hs. O ônibus é cedido pela prefeitura de Riacho 

dos Machados, não sendo cobrada nenhuma taxa dos alunos.  Esta realidade é coerente com a 

realidade de muitas comunidades rurais do país, que enfrentam o mesmo problema. Porém, no 

final de 2005, foram inauguradas mais duas salas de aulas na escola da Comunidade Tapera, 

onde serão ministradas aulas do ensino médio e os alunos não precisarão deslocar até Riacho 

dos Machados para assistirem às aulas.  
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É importante que a escola rural considere as especificidades do trabalho no 

campo, com calendário e horário adequados ao período de plantio e colheita, que demanda 

mais trabalho da família. Nesse sentido, há iniciativa de implantar um projeto educativo 

baseado na Pedagogia da Alternância27. O projeto é uma alternativa para a educação no 

campo, já que o ensino nesse contexto não contempla as especificidades e as necessidades da 

população que vive no meio rural, ou seja, tem como objetivo promover uma educação, 

formação e profissionalização mais apropriada à realidade do campo. 

Outra característica relevante é o nível de escolaridade da população adulta na 

comunidade, apresentado no GRAF. 7. Do total de entrevistados, um percentual bastante 

expressivo ( 48,7%) disse nunca ter estudado e 43,6% estudaram apenas da 1ª a 4ª série do 

ensino fundamental. Esses dados indicam o baixo nível de escolaridade dos assentados. 

Observa-se que quase metade dos chefes de família são analfabetos e a outro expressivo 

grupo tem uma média de quatro anos de estudo apenas. A minoria da população desta 

comunidade (7,7%) possui níveis de estudo mais elevados, sendo que destes apenas um chefe 

de família concluiu o 2º grau, e nenhum o 3º grau. Estes dados se assemelham à realidade de 

Riacho dos Machados onde, 91% de sua população possui menos de oito anos de estudo e 

70,8% da população menos de quatro anos de estudo (TAB. 2). Assim, é urgente desenvolver 

esforços para que haja alfabetização dos adultos visto que educação é componente crucial do 

processo de desenvolvimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 A Pedagogia da Alternância é um processo de ensino-aprendizado que alterna momentos no ambiente escolar, 
familiar e comunitário. Para obter maiores informações ver artigo: Educação em Alternância e o 
Desenvolvimento Sustentável. Disponível em  http://www.forumsocialmundial.org.br. Acesso em janeiro de 
2006. 
 

 

http://www.forumsocialmundial.org.br/
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GRAF. 7: Nível Educacional da População adulta na Comunidade Tapera 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 
Houve iniciativa da Pastoral da Criança por meio de cursos de educação para 

adultos na comunidade. Porém, de acordo com os entrevistados, apenas 7,7 % disseram ter 

participado do curso de alfabetização para adultos, estudando de um a dois anos após estarem 

assentados, ao passo que 92,3% não chegaram a freqüentar as aulas ministradas na 

comunidade. Esta é uma questão que merece destaque. A falta de interesse em freqüentar as 

aulas pode estar associada à desarticulação entre as propostas de alfabetização e os reais 

interesses da comunidade, à desvinculação entre as propostas e a realidade das comunidades 

ou ao cansaço por causa do tipo de atividade. De acordo com alguns autores, como Freire 

(2001), por exemplo, estes têm sido os maiores problemas das propostas educacionais no país, 

fato evidenciado quando analisada a freqüência dos moradores da Tapera aos cursos de 

capacitação.  

O CAA-NM tem oferecido vários cursos na comunidade no intuito de expandir 

potencialidades locais/pessoais e melhorar o uso de recursos existentes. 94,9% dos 

entrevistados disseram já ter participado de cursos oferecido pelo CAA-NM na Comunidade 

Tapera. Todos disseram que não é necessário pagar para participar dos cursos. Vale ressaltar 

aqui que dois filhos de assentados foram selecionados e encaminhados para participarem do 

Programa de Formação de Monitores em Agroecologia promovido pelo CAA-NM, 

demonstrando o esforço de formar dentro da comunidade, agentes internos multiplicadores da 

proposta de Desenvolvimento Local e Sustentável. 
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Os principais temas de cursos citados pelos moradores foram: manejo e 

conservação dos solos, produção de sementes; controle alternativo de pragas e doenças; 

criação de animais; criação de abelhas; mata ciliar e conservação dos solos, entre outros. 

Merecem destaque os temas dos cursos, que vão ao encontro dos propósitos ambientais e de 

desenvolvimento do local.  Nota-se que estes estão relacionados ao aperfeiçoamento no uso 

dos recursos produtivos e sustentabilidade ambiental. A ênfase do Desenvolvimento Local é a 

maximização das potencialidades locais.  

 

4.2.1.3 Equipamentos de Serviços Públicos 

 

Em se tratando de equipamentos de serviços públicos, vale ressaltar que a 

comunidade não conta com serviços de coleta pública de lixo domiciliar, sendo que os 

moradores deixam o lixo exposto nos quintais e arredores do lote.  

Existe na comunidade uma rede elétrica que atende somente o galpão 

comunitário. Na escola, há um sistema de energia solar. Os moradores informaram que já foi 

feito o levantamento da rede elétrica para atendimento de todo o assentamento. No entanto, 

até janeiro de 2006, não havia sido implantada.  

A água que abastece as famílias é obtida de poços artesianos. Os domicílios não 

são dotados de instalações hidráulicas e, portanto, a água não está canalizada até o interior das 

casas, dificultando os procedimentos de higienização domiciliar e pessoal, bem como o 

preparo da alimentação. 97,4% dos moradores usam água que é armazenada em caixas de 

cimento em seus lotes. Existe também armazenamento em potes e latas. Portanto, a água 

utilizada na comunidade não é tratada, o que pode acarretar danos à saúde da população. 

Entretanto, vale ressaltar que a construção das caixas de cimento para armazenamento de água 

foi iniciativa do CAA-NM em parceria com a comunidade. O CAA-NM capacitou alguns 

moradores da comunidade na construção de uma única caixa que deveria servir de exemplo 

para a construção das demais. Assim sendo, os moradores, por meio de mutirão, construíram 

as demais caixas observadas na pesquisa.   

Na comunidade não existe posto de saúde. Quando ocorre casos de doença, os 

enfermos são tratados com medicamentos naturais extraídos na própria comunidade. Em 

casos graves, o doente é encaminhado à sede do município de Riacho dos Machados ou para 

Porteirinha e Montes Claros.  
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4.2.2 Dimensão Econômica na Comunidade Tapera  

 

A análise da produção de bens e serviços é uma informação básica do 

comportamento de uma economia. O sistema produtivo e a geração de emprego e renda 

sinalizam o estágio de Desenvolvimento Socioeconômico de uma região.  

 

4.2.2.1 Relações de reciprocidade no sistema produtivo  

 

A força de trabalho empregada no cultivo do lote é na sua maioria familiar, 

ocorrendo apenas eventualmente uso de mão-de-obra externa ao grupo familiar, mas interna à 

comunidade. Isto ocorre via troca de dias de serviço sem pagamento de diárias, entre os 

moradores. Dos entrevistados, quase 100% disseram jamais ter prestado serviço em troca de 

remuneração para outro assentado e, 97,4%, disseram que desde o assentamento não prestam 

nenhum tipo de serviço com remuneração para outro empregador dedicando a totalidade de 

seu tempo e trabalho à parcela de terra recebida. Estes dados revelam dois aspectos 

importantes: primeiro, o espírito de solidariedade e cooperação entre os moradores da 

comunidade que vem de encontro ao que autores como Putnam (2000) e Coleman (1990) 

asseveram e, segundo, a sustentabilidade econômica do assentamento que gera renda 

suficiente para atendimento das necessidades materiais.  

 

4.2.2.2 Sistema produtivo e geração de emprego e renda  

 

Quanto ao sistema produtivo da Tapera, nota-se que a lavoura e a criação de 

animais, no lote, são de considerável diversidade de espécies e variedades de produtos. Na 

comunidade, o sistema produtivo é agropastoril, baseado na pluriatividade. Têm-se 

diversidade de cultura e animais típicos do sistema camponês de produção. As principais 

culturas são: milho, feijão, arroz, cana e mandioca, em consonância com as principais 

espécies de animais.  

Mais da metade (53,8%) dos moradores disseram que o sistema de produção na 

comunidade está voltado para o consumo das famílias, havendo ainda a comercialização de 

pequenos excedentes dos produtos cultivados. O excedente produzido é trocado ou vendido 

internamente, nas comunidades vizinhas, para moradores e comerciantes do município de 

Riacho dos Machados e/ou na feira de Porteirinha. No entanto, 51,3% dos moradores 

disseram que a renda recebida pela venda do excedente de produção é suficiente apenas para 
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garantir à complementaridade do sustento da família, não sendo possível a realização de 

poupança, a acumulação de capital.  

Nota-se, portanto, uma economia de subsistência com pequeno excedente para o 

mercado. Tal excedente é suficiente para a aquisição de outros produtos de consumo da 

família e compra de insumos para a produção. Trata-se, portanto, de produção simples de 

mercadorias e não de reprodução ampliada. A acumulação de capital constitui fator 

importante de acordo com as teorias de desenvolvimento, pois é ela que propicia o aumento 

do produto per capita.  

A produção local se concentra nas lavouras de milho e feijão. Todas as famílias 

produzem esses grãos, além destes há o cultivo de outras lavouras: 46,2% dos moradores 

produzem mandioca e 30,8% produzem arroz; os demais produtos eventualmente cultivados 

são a cana-de-açúcar, fava, andu, e outras culturas típicas da Região. A TAB. 6 traz uma 

estimativa da quantidade de alimentos produzidos e o destino dos produtos na comunidade.  

 

Tabela 6: Produção e Destino dos Produtos Agrícolas da Comunidade Tapera 

 

 Arroz 
(kg) 

Mandioca 
(kg) 

Milho 
(kg) 

Cana 
(kg) 

Feijão 
(kg) 

Fava 
(kg) 

Produção 11.290 2.000 103.370 26.250 20.231 3.116 
Consumo 8.290 1.650 79.160 22.500 14.405 2.076 
Venda 3.000 750 12.420 3.750 10.027 490 
Fonte: PCA – Tapera, 2003. 
 
Obs: A tabela apresenta resíduos, o que pode significar necessidade de adquirir produtos no mercado 
e/ou sobra de produção não consumida/vendida.  

 

Vale destacar que nenhum dos moradores produz para o setor industrial como, por 

exemplo, o algodão, que foi uma cultura disseminada no Norte de Minas a partir dos anos de 

1970. Isso ocorre, segundo os entrevistados, devido ao fato de darem preferência às lavouras 

voltadas para a alimentação da família e dos animais, pelo auto-conhecimento, passado de 

geração para geração, pela possibilidade de fazer bancos de sementes, utilizados no plantio do 

ano seguinte, e pela facilidade de vender os excedentes no comércio de Riacho dos Machados 

e/ou na feira de Porteirinha. Nota-se relativa autonomia da comunidade na produção de 

sementes. 

Outra característica importante no processo de produção da comunidade é o fato 

os dos agricultores não usarem agrotóxicos químicos nas lavouras, ou seja, toda produção 

local é orgânica. Para os moradores essa é uma característica que poderá ser transformada em 
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estratégia de comercialização dos produtos da comunidade. Destacaram ainda que o maior 

entrave à produção é o clima desfavorável e dificuldades de armazenamento da produção. 

Todos os entrevistados disseram ter preocupações em conservar os recursos naturais, 

particularmente, nas práticas ligadas ao manejo dos solos e aos processos produtivos, 

importantes indicadores no que se refere à sustentabilidade e adoção de práticas 

agroecológicas e contraposição ao modelo da Revolução Verde.  

Ao analisar os indicadores de renda na Comunidade Tapera, constatou-se que 

antes de serem assentados, 48,7% dos entrevistados disseram que apenas duas pessoas da 

família trabalhavam e quase 70% recebiam menos de um salário mínimo; 23,1% ganhavam 

exatamente um salário mínimo e apenas 10,3% ganhavam de um a dois salários mínimos. 

Depois de assentados, a situação mudou: 43,6% disseram que duas pessoas da família 

continuam trabalhando no lote, porém a renda da família aumentou. Após o assentamento 

apenas 10,3% ganham menos de um salário, 56,4% ganham um salário mínimo e 33,3% 

ganham de um a dois salários mínimos. Os GRAF. 8 e 9 mostram a renda, antes e depois do 

assentamento, em salários mínimos. Trata-se de uma estimativa média, que sinaliza melhora, 

porém ainda em patamar baixo.   
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GRAF. 8 e 9 - Indicadores de Renda na Comunidade Tapera  
Fonte: Pesquisa de campo na Comunidade Tapera, 2003. 

 

Cumpre analisar que os agricultores e suas famílias produzem praticamente tudo o 

que necessitam para sobrevivência: grãos, carne, leite, frutas, plantas medicinais entre outros 

produtos. Têm, portanto, uma relação parcial com o mercado e relativa autonomia. Por ter 

produção diversificada são menos vulneráveis às flutuações do mercado, diferente dos 

colonos especializados nos projetos de irrigação. A maior parte dos agricultores da Região 
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segue o padrão da Revolução Verde e, por isso, são dependentes dos preços da indústria à 

montante de insumos agrícolas. Nesse ponto, os agricultores da Comunidade Tapera estão em 

vantagem econômica pela relativa autonomia que desfruta com relação a esse aspecto.   

Conforme observado na TAB. 6, parte da produção total é consumida e parte é 

comercializada, gerando a renda referida no gráfico. Como os moradores não usam defensivos 

agrícolas e adubos químicos, eles são praticamente auto-suficientes, sendo necessário comprar 

no mercado poucos artigos como sal, óleo de soja, óleo diesel, entre outros.  Logo, 

comparado-se o acréscimo de um a dois salários mínimos com a média da população que vive 

no lote, de cinco a sete pessoas (GRAF. 5), não se verificaria um indicador satisfatório e a 

população da comunidade viveria em condições consideradas de indigência. Mas, se for 

considerado que a elevação na renda representa um pequeno excedente, além do necessário 

para satisfazer as necessidades elementares, o indicador é melhor que o observado em Riacho 

dos Machados, onde a renda per capita da população é de R$70,3 e destina-se a satisfazer 

todas as necessidades do indivíduo. O que é importante assinalar é que a economia da 

comunidade é pouco monetizada e que sem concluir com base em autoridade e a partir deles 

mesmos, é notória a melhoria nas condições sócio-econômicas.  

Dos entrevistados, 84,6% possuem algum tipo de financiamento, geralmente, 

créditos de natureza devolutiva, concedidos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária - 

PROCERA e pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 

que são linhas de crédito do governo voltadas para pequenos agricultores e destinadas ao 

investimento e custeio da lavoura. Conforme a TAB. 7: 

 

Tabela 7: Financiamentos/Unidades Familiares 

Programa Ano Famílias Valor 
Recebido Amortizada % Inadimplência % 

PROCERA–Investimento 997 6 191.984,00 00,028 0,0 

PROCERA - Custeio 997 7 10.037,00 00,0 0,0 

PROCERA – Custeio 998 0 18.294,15 00,0 0,0 

PRONAF A Investimento 000 5 93.996,50 00,029 0,0 

PRONAF A custeio 001 1 23.532,00 00,0 0,0 

Fonte: PCA -Tapera, 2003. 
 

                                                 
28 Renegociação e alongamento dos prazos para 15 anos; 
29 Renegociação e alongamento dos prazos para 15 anos; 
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Ao serem questionados sobre as potencialidades produtivas da comunidade, todos 

os entrevistados foram unânimes quanto a prática da agricultura familiar. Essa resposta foi 

justificada pela tradição e experiência que possuem no cultivo da terra. Também foi 

constatada a criação de alguns animais nos lotes. 97,4 % dos moradores criam animais. As 

criações mais comuns são: bovina, avícola e suína. 82,1% possuem criação bovina, 94,9% 

criação avícola e 84,6% possuem criação suína. Eventualmente, aparece a criação de caprinos, 

ovinos e abelhas, porém, em menor quantidade. 

A criação bovina além do leite, gera segundo os entrevistados, uma espécie de 

poupança, uma reserva de precaução, para saldar compromissos financeiros ou socorrer-se em 

situações excepcionais de saúde, reformas na propriedade entre outras necessidades. Nota-se, 

portanto, que a afirmação de que não houve poupança deve ser relativizada: não existe 

poupança pecuniária, mas em outras formas. Para quase 60% dos moradores a criação de 

animais no lote destina-se ao consumo da família, particularmente criações como aves, suínos, 

caprinos. A TAB. 8 lista o total do rebanho na Comunidade Tapera. 

 

Tabela 8: Total do Rebanho Animal em 2000 

Tipo de Rebanho Total Individual Total Coletivo Total Geral 

Vacas e novilhas 306 20 326 
Reprodutores 34 - 34 
Bezerrada 61 - 161 
Aves 988 - 988 
Suinos 287 - 287 
Caprinos 20 - 20 
Animais de tração 80 - 80 
Colméias 19 - 19 
Fonte: PCA  - Tapera, 2003. 

 
Interessante observar que existe criação de animais como as abelhas, que 

possibilitam uma convivência harmoniosa com o meio ambiente. Além de cultivar pequenas 

lavouras, criar animais para o consumo da família e como reserva de valor, a comunidade, 

principalmente as mulheres, praticam o extrativismo. Há coleta de frutos para complementar a 

alimentação, corte de madeira para lenha e fabricação de utensílios domésticos e coleta de 

plantas medicinais para tratamento de doenças. A TAB. 9 mostra os principais produtos e 

quantidades do extrativismo na comunidade.   
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Tabela 9: Produtos do Extrativismo Vegetal na Comunidade Tapera 

Produto Unidade Quantidade 
Extraída/ano 

Quantidade 
Consumida 

Quantidade 
Vendida 

Lenha m³ 941,0 729,4 0,0 
Carvão m³ 702,0 0,0 702,0 
Pequi dúzia 8.773,0 4.173,0 4.600,0 
Madeira toras 2.968,0 1.503,0 1.465,0 
Cagaita kg 1.700,0 0,0 1.700,0 
Murici kg 400,0 400,0 0,0 
Mangaba kg 10,0 10,0 0,0 
Pana kg 40,0 40,0 0,0 
Coquinho kg 1.510,0 0,0 1.510,0 
Fonte: PCA  - Tapera, 2003. 

 

Relevante destacar que este tipo de atividade é bastante importante, uma vez que 

muitos destes produtos da natureza são ricos em vitamina, o que contribui para evitar 

problemas de saúde, já que a comunidade tem algumas privações de equipamentos básicos de 

saúde. Além disso, a comunidade acaba contribuindo com a preservação destas árvores, visto 

que elas complementam a alimentação e renda dos moradores da comunidade.  

 

4.2.3 Dimensão Institucional  

 
A organização social expressa o envolvimento da comunidade com a 

implementação de projetos de Desenvolvimento Regional, por meio de parcerias com os 

órgãos governamentais e não-governamentais.  

 

4.2.3.1 Organização social 

 

A mobilização e organização social aparecem como objetivo/preceito fundamental 

da comunidade. Todos os moradores participam de algum tipo de organização social, com 

possibilidade de expor opiniões sobre os assuntos da comunidade. A principal organização 

interna é a Associação dos Assentados da Tapera, da qual 97,2% das famílias participam. 

Trata-se de um meio de potencializar as demandas, praticar o consenso diante da diversidade 

de interesses (quando for o caso) e conciliar o sujeito coletivo. Nota-se que a ação coletiva foi 

o fator responsável por uma série de ganhos na comunidade como a escola de ensino médio, a 

participação em políticas públicas (financiamento agrícola), a adoção coletiva de um sistema 

de produção com base nas necessidades, o processo produtivo sustentável, para citar alguns.    

A comunidade dedica-se à Cooperativa Grande Sertão, que tem sede no município 

de Montes Claros e é formada por associados de diversas comunidades rurais da Região, e 
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tem por fim o beneficiamento e comercialização de frutos do cerrado.  A minoria dos 

moradores (7,7%) são cooperados. No entanto, foi informado que os cooperados estão 

fazendo uma experiência de aprendizado na Cooperativa Grande Sertão para no futuro 

montarem na comunidade sua própria cooperativa.  

A comunidade dispõe ainda da Pastoral da Criança, por meio da qual, ocorrem 

freqüentes eventos, como torneios de futebol, leilões comunitários e festas religiosas.  

Destacam-se as festas de Nossa Senhora, que tradicionalmente ocorrem no mês de maio em 

Riacho dos Machados, a do Sagrado Coração de Jesus, as de Santo Antônio, São João e São 

Pedro, além da Festa do Milho.                                                                                                                        

 

4.3 Capital Social na Comunidade Tapera 

 

A percepção da existência/inexistência de Capital Social foi orientada pela 

prescrição de Coleman (1990), na qual o autor expõe que apesar da dificuldade de aferir o 

capital social, é possível especificá-lo. Para tanto, utiliza-se como medida certos 

comportamentos sociais. Coleman (1990) e Putnam (2000), consideram como estes, aspectos 

relacionados à cultura cívica, relações políticas, redes sociais, vínculos comunitários, relações 

de vizinhança, entre outros. 

 

4.3.1 Constituição da Comunidade Tapera – luta e conquista da terra 

 

Um primeiro recurso observado são as relações sociais estabelecidas entre os 

moradores da comunidade, da luta à conquista da terra. A busca da desapropriação das terras 

do assentamento ocorreu com a venda da Fazenda Tapera para a empresa Sicafe ( que 

implantaria um projeto de reflorestamento de eucaliptos no município de Riacho dos 

Machados) e a possibilidade de os agregados perderem o direito de permanecer na terra. 

Diante disto, mobilizaram-se para pressionar o processo de desapropriação da área. Para isso, 

firmaram novas conexões por meio da Associação dos Posseiros da Tapera e estabeleceram 

redes de relações sociais com o STR de Riacho dos Machados e com o CAA-NM, para 

viabilizar a reforma agrária no local. As reuniões, mobilização dos trabalhadores/posseiros e o 

envolvimento de instituições dos trabalhadores marcam o início da construção do sujeito 

coletivo, mas numa série de ações conjuntas.  

Com a imissão na posse dos assentados, em 29 de novembro de 1994, e diante do 

processo de efetivação da reforma agrária, iniciou-se  um período caracterizado pelo desejo de 
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melhorias para a comunidade, como por exemplo, compra de equipamentos, construção de 

galpão para armazenamento da produção e de moradias para as famílias. Em 1996, forma-se, 

a Associação dos Assentados da Nossa Senhora das Oliveiras (Comunidade Tapera) o que 

proporciona a inserção dos moradores da comunidade nos debates políticos locais por via de 

reuniões com o INCRA e com o STR de Riacho dos Machados.  Segundo PCA - Tapera 

(2003, p. 39) o processo de organização social na Comunidade Tapera foi sendo edificado 

com o transcorrer dos anos, conforme o quadro 1:  

 

Quadro 1 

19
95

 

Parcelamento das terras; cadastro e legitimação das famílias; início das discussões para a 
criação da Associação; maior aproximação com o INCRA. 

19
96

 Criação da Associação, que contribuiu para uma maior união das famílias, facilitando as 
discussões e tomada de decisões coletivas, a captação de recursos e a administração dos 
projetos. 

19
97

 

Liberação dos créditos: PROCERA, fomento e habitação; organização de grupos de trabalho 
para gestão dos projetos; abertura de estradas; construção das habitações. A avaliação das 
realizações do período é de que proporcionaram uma sensível melhoria na qualidade de vida: a 
construção das habitações dá sentido de pertencimento e a certeza de que a vida vai ser mais 
saudável. Outra questão relevante diz respeito à aplicação dos créditos, que foram bem 
administrados, possibilitando ultrapassar as metas previstas nos projetos. Também foi 
marcante no período, o afastamento da CPT, em virtude da transferência da Agente de Pastoral 
que acompanhava o Assentamento. 

19
98

 Continuidade da execução dos projetos do PROCERA; perfuração de poço artesiano; 
construção da Escola com apoio da Prefeitura; início da atuação da Pastoral da Criança, 
com formação de agentes do próprio Assentamento e acompanhamento da Coordenação 
paroquial de Riacho dos Machados. 

19
99

 

Continuidade dos projetos do PROCERA; abertura de novos poços artesianos e distribuição da 
água para 90% das famílias; constituição de grupo de mulheres para produção de 
multimistura, a partir de intercâmbio de experiências com grupo de produção de Montes 
Claros; elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento, com assessoria do 
CAA/NM; revisão e elaboração de regimentos para administração de projetos coletivos.

20
00

 

Conquista, junto à Prefeitura, de energia solar e caixa d’água para a escola, além do 
transporte escolar até Riacho dos Machados.

20
01

 Instalação de tronco para energia elétrica; implantação de Programa de Formação de 
Jovens e Adultos, através da Pastoral da Criança, executado durante 09 meses. O Programa 
obteve resultados satisfatórios, porém com participação de poucas pessoas; a expectativa é de 
retomar a experiência, ampliando a freqüência. 

20
02

 

Abertura de mais um poço artesiano; seleção do Assentamento para o Programa de 
Consolidação de Assentamentos. 

Fonte: PCA - Tapera, 2003. 
Obs.: Grifos nossos.  

 

Segundo Franco (2000), o que caracteriza a organização social de uma 

comunidade é um projeto em comum, conectividade horizontal e interdependência por meio 
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da multiplicação de relações de parceria, o que, segundo moradora da Tapera, ocorreu com a 

passagem simbólica de assentamento para comunidade:  

 

Antes nós era um assentamento, agora é uma comunidade né. (E 1)  

 

Isso significa mudanças no imaginário social da comunidade, por intermédio da 

passagem de pessoas socialmente independes, unidas pelo objetivo comum de reforma 

agrária, para um grupo social interdependente, que partilha o mesmo ambiente e interage em 

várias dimensões da vida, particularmente, no que diz respeito à organização social da 

comunidade.  

 

4.3.2 Conexões horizontais e relações de parcerias 

 

A criação da Associação dos Assentados induziu amplo processo de mudança 

institucional, do qual a participação das famílias definiu as bases para a comunidade. Isto 

favorece o aparecimento de novas organizações sociais que só podem vicejar em um ambiente 

de mobilização social. São exemplos dessas organizações, além da Associação dos 

Assentados, Cooperativa Grande Sertão, STR de Riacho dos Machados, Grupo Religioso30 e 

a Pastoral da Criança. As relações sociais estabelecidas nessas organizações constituem uma 

espécie de conexão entre os moradores da comunidade, que se reúnem por motivo em 

comum, seja social, econômico, cultural, político ou religioso.  

Estas iniciativas contribuem para o fortalecimento de laços intracomunidade, faz 

com que os problemas sejam conhecidos e as soluções compartilhadas. Por fim, é um 

processo que solidifica as relações interpessoais e constrói laços de confiança. O que confirma 

a teoria destacada neste estudo.  

Conforme constatado em pesquisa de campo, é por meio da Associação dos 

Assentados que a Comunidade Tapera dialoga e decide a maior parte dos assuntos 

relacionados à vida no assentamento. Pode se associar qualquer morador com mais de 16 anos 

de idade, porém sem direito a voto, entre os 16 e 18 anos. No entanto, segundo a diretoria da 

associação, qualquer morador pode opinar sobre os assuntos da comunidade sugerindo 

assuntos para a pauta das reuniões. Para eles, a associação representa a união dos moradores e 

                                                 
30 Trata-se de um movimento católico. No entanto, isso não significa que não existam outras religiões na 
Comunidade Tapera.  
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de esforços para obter um fim comum, melhores condições produtivas e de vida na 

comunidade. Esta constatação pode ser resumida com o relato de um dos moradores:       

 

Através da associação ocê tem mais facilidade pra tá reivindicando, tá 
cobrando as coisas. [...] Às vezes a pessoa individual, ela consegui alguma 
coisa mais é mais complicado, quando um grupo de pessoas, tem uma 
entidade, tem um representante é mais fácil. Tendo uma entidade, tem uma 
pessoa que é representante da entidade e que dá cobrança em dobro, né? 
Cobrando o que todo mundo quer. Na associação é muito mais fácil. (E 2) 
 
 

Quanto à cooperativa, apenas quatro assentados estão legalmente associados à 

Grande Sertão, que tem sede no município de Montes Claros. No entanto, foi explicado pelos 

cooperados que eles figuram um grupo de trabalho da Comunidade Tapera dentro da 

organização da Cooperativa Grande Sertão. Este relato reforça a idéia de um sujeito coletivo 

definido.   

 

A gente ta lá, mas não é em nome nosso não, é em nome do assentamento! 
Tudo isso é pra melhorar a vida da comunidade. (E 3) 
 
 

A cooperativa é formada por associados de diversas comunidades rurais da 

Região, e tem por fim o beneficiamento e comercialização de frutos do cerrado. Assim sendo, 

à cooperativa recolhe, processa (transforma em polpa) e comercializa os frutos coletados por 

pequenos produtores rurais. O que, segundo os cooperados da Tapera, beneficia toda a 

comunidade, reduzindo os riscos de dano no armazenamento do fruto e facilitando a venda, 

devido à quantidade maior de produto ofertado no mercado.    

 

Se você guardar muitos grãos perde, porque caruncha tem esse problema 
todo. A partir da cooperativa isso jamais acontece; mandam pra lá, vão 
processar. A cooperativa na verdade, ela não compra o fruto na mão nossa, 
mas nós repassa o produto pra cooperativa. Depois que a cooperativa 
comercializa, ela repassa o dinheiro pra gente, e assim, a gente já tem feito 
experiências com as fruta do cerrado como o pequi. Aqui na Tapera mesmo 
foi o pequi, a cagaita, o coquinho azedo e mais outras frutas também. [...] 
Tem que se desse modo, se não tem quantidade suficiente pra vender”. (E 4) 
 
 

Talvez aqui esteja um exemplo totalmente oposto ao imaginado por Hume (1995) 

em sua análise sobre as vantagens e desvantagens da confiança e cooperação entre indivíduos 

em uma colheita de milho. O “milho”, neste caso, é totalmente aproveitado/colhido.  
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Na pesquisa foi possível verificar que os moradores da Comunidade Tapera 

mantêm relações sociais com o STR de Riacho dos Machados. O que segundo eles, deve-se 

ao fato deste sindicato significar um órgão de apoio aos interesses dos pequenos produtores 

rurais da Região. As relações firmadas entre a comunidade e o sindicato são “elos de 

confiança” estabelecidos em prol do bem coletivo, que extrapola o local da Tapera avançando 

em direção da consciência de classe trabalhadora rural.  

 
A gente ajuda e é ajudado pelo sindicato. A coisa depende da boa vontade 
dos dois lados. Mais, num é uma coisa do assentamento, é do trabaiador 
rural de todo canto. (E 2)  

 

É importante ressaltar o papel desempenhado pela Pastoral da Criança e o Grupo 

Religioso na Comunidade Tapera. A atuação da Pastoral é alicerçada em um grupo de 

mulheres que produzem a multimistura. Tal produto, segundo as mulheres do grupo, 

melhorou significativamente a qualidade de vida das crianças, o nível nutricional. Conforme 

dados da Pastoral da Criança (2006), a mortalidade de menores de um ano nas comunidades 

em que  atua é 60% menor do que a média nacional, que engloba crianças ricas e pobres. 

Sendo o índice nacional de 29,6 (por mil nascidos vivos) e 13,7 (por mil nascidos vivos) na 

Pastoral da Criança. (IBGE – Censo 2000). 

 

Temos aqui o trabalho da Pastoral da Criança com a gente aqui né. Que faz 
a multimistura, que é um alimento enriquecido, usam bastante as matéria 
prima, as folhas, vitaminas encontrada na comunidade. É por isso, que a 
gente não precisa tanto de farmácia, as crianças é tudo saudável. Não era 
assim antes. (E 5) 
 
 

O movimento religioso católico está instituído em Grupo de Oração. O grupo se 

encarrega de promover novenas, festas religiosas, leilões beneficentes, e outras atividades que 

reúnem a comunidade. De acordo com relatos dos moradores da Tapera, o movimento 

religioso merece consideração por fortalecer os “laços de convívio das famílias”, fortalecendo 

as relações sociais internas e a familiaridade entre os moradores. Conforme relatado por 

moradora da comunidade:  

 
Agente se encontra nos leilões, nas novenas. Todo mundo vem, traz as 
criança. É bom pra colocar o papo em dia, melhorar qualquer coisa da 
comunidade. (E 5) 
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As festas religiosas, os leilões de caridade e os torneios de futebol são as opções 

de  lazer na comunidade. É nesses eventos que os moradores, principalmente os jovens, 

interagem. Sendo nas comemorações (festa de São João, festa do Milho, Natal entre outras) 

que os moradores convidam os vizinhos para visitar sua casa.  

 
Quando tem festa, tipo São João, festa do Milho, a gente faz a festa na casa 
da gente no dia que não tem festa na casa do outro. E o outro, no dia que 
não tem na casa da gente.”“A gente roba a bandeira, e o robado tem que dá 
a festa. Festa grande até amanhecê. É tradição, não pode quebrá. (E 6) 
 
  

Os moradores da Comunidade Tapera têm relações muito próximas com o CAA-

NM, participando de parcerias, cursos de capacitação e apoio técnico. Foi possível constatar 

na pesquisa que essa organização não-governamental é um órgão de apoio que mantém 

relações de proximidade e confiança. Ao promover cursos de capacitação, o CAA-NM 

proporciona a descentralização do saber; devido à temática dos cursos e dos projetos 

elaborados em parceria com a comunidade incentiva o aparecimento de novos líderes locais; 

com o apoio técnico voltado para a realidade do local, dissemina a cultura de cooperação 

sistêmica. Isto se reflete na admiração e respeito da comunidade para o CAA-NM. Conforme 

relato dos moradores:  

 
Através do CAA-NM ocê tem mais facilidade pra fazer cursos, aprender. 
Tem sempre ajuda. São parceros desde o tempo da luta da terra até os dia 
de hoje. (E 2) 

 

É assim! Vai um assentado e aprende. Depois ele é responsável de ensinar 
pra gente toda. São os monitores, né. A gente aprende e ensina também.  (E 
4)   

 

Tão sempre lá pra tirar as dúvidas. Mais ouvem nossa vontade, 
sugestão. Não tem nada mandado é discutido. (E 5)   

 

Quanto à Prefeitura de Riacho dos Machados existe conexão. No entanto, parece 

ser de vínculos ainda fracos, sem muita interlocução entre prefeitura e comunidade. Segundo 

moradores:  

Tem parceria, só não foi efetivada. Mais era outro Prefeito, quem sabe com 
esse muda. (E 2) 

 

Nesse sentido, observam-se dois tipos de cadeias de relações sociais na 

Comunidade Tapera: relação de parceria da comunidade com outras entidades via conexões 

com o poder público, setor privado e o terceiro setor; e conexões internas, entre os moradores 
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da comunidade. Sendo que na conexão horizontal, interdependência e as relações de parceria 

formam as redes com base na cooperação, que sinalizam a presença de Capital Social na 

comunidade, conforme demonstrado na figura: 
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FIG. 1 – Cadeia de Relações Parciais na Comunidade Tapera 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

Segundo Feedman (1987, p. 166), uma sociedade contém muitos atores, os quais 

mantêm diferentes tipos de relações entre si.  Segundo o autor, “a rede é uma abstração de 

primeiro grau da realidade, e contém a maior parte possível da informação sobre a totalidade 

da vida social da comunidade à qual corresponde”. 

 

4.3.3 Valores compartilhados e objetivos comuns 

 

A vida social da Comunidade Tapera é caracterizada por laços de convívio 

replicados nas relações sociais horizontais observadas nas ligações de compadrio, prática de 

mutirão, comercialização dos produtos do assentamento, cuidados com os doentes, acesso às 

políticas públicas, entre outros. Na comunidade, o padrinho de uma criança é um amigo 

íntimo dos pais, alguém em que eles confiam e respeitam, sendo comum a troca de afilhados 

entre os casais. A troca ocorre, geralmente, devido à reciprocidade da confiança e da gentileza 

com que foram agraciados.  O tratamento também é dado para conhecidos antigos, desde que 

existam laços fortes de amizade.   
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Aqui todo mundo é cumpadre. Cumpradre é alguém de confiança da famia. 
Gente de bem. (E 7) 

 

No cultivo da terra é utilizada força de trabalho familiar, ocorrendo apenas 

eventualmente, uso de força de trabalho dos vizinhos. Isto ocorre via troca de dias de serviço 

sem pagamento de diárias entre os assentados. Quando necessário, em casos de doença, morte 

ou fim de colheita, faz-se um mutirão para ajudar o morador necessitado. A prática de mutirão 

oferece elementos para se afirmar que a Tapera é uma comunidade formada por indivíduos 

que agem mutuamente, cujos objetivos são estabelecidos de maneira associada e por pessoas 

que têm interesses em comum, motivados por espírito de solidariedade e cooperação. 

 
Se precisar a gente ajuda. Se tivé doente ou apertado na coeita, ajuda. Sabe, 
nós somos um grupo, faz tempo [...] Se não for assim, a gente nem vive. Um 
precisa do outro. (E 7) 
 

 
Tal cooperação também é praticada na comercialização dos produtos do 

assentamento. Conforme os moradores da comunidade, parte dos produtos (milho, feijão, 

arroz e rapadura) é negociada com comerciantes de Riacho dos Machados e para escolas da 

Região, o que segundo eles, só ocorre porque operarem conjuntamente.   

 
Sempre no início do ano a gente junta aqui na comunidade, no assentamento 
e aí a gente reúne e faz um balanço total de que produto a gente pode 
fornecer por ano. Através da cooperativa a gente vendeu o mio de semente 
pra CONAF, com preço muito bom né, arroz, milho, feijão e rapadura 
também. (E 4) 

 
Em casos de doença na comunidade, os moradores dizem que são tratados com 

medicamentos naturais extraídos na própria Tapera. O tratamento, geralmente, é 

responsabilidade das mulheres mais velhas da comunidade que repassam seus ensinamentos 

aos mais jovens. É interessante ressaltar, que os moradores estão se organizando para fundar 

uma farmácia de produtos naturais na comunidade numa parceria com a Rede Pacari31 de 

plantas medicinais.  

 

Estamos iniciando também a farmacinha caseira. Primeiro, a rede Pacari é 
a rede de planta medicinal do cerrado, onde a comunidade está envolvida 

                                                 
31 Pacari é uma rede de grupos populares e organizações não-governamentais que trabalham com saúde 
comunitária e meio ambiente. A intenção é formar redes de grupos, organizações e instituições que têm 
experiência com plantas medicinais para trocar conhecimentos e experiências e contribuir para recuperação de 
conhecimentos tradicionais. 

 



 94

nesse curso, que é pra dá prioridade para o assentamento e as comunidades. 
É que cada uma delas né, tem a base de uma farmacinha. Primeiro a gente, 
né, começou elaborando um documento, pra que a partir do momento que a 
gente abrisse essa farmacinha que esse outros farmacêuticos ai não tivesse 
condição de fechar. Agora terminamos esse documento, e já foi assinado né, 
pelo Lula, e a gente vai receber um livro. O documento na nossa 
comunidade vai ser mesmo a chave da nossa farmácia. Pra isso tão 
capacitando mais um grupo, umas seis pessoas pra trabalharem, pessoal da 
comunidade. (E 4) 

 
 
Só medicamento natural, que nós mesmo fabrica tudo do assentamento. Tem 
algumas coisas comprada, é algumas matéria-prima que a gente precisa pra 
desinfetar também, agente usa também o vinho no medicamento pra ter 
durabilidade né, também é comprado, usa também a parafina que é nas 
pomadas, e, outras coisas, mas, no mais é tudo planta medicinal. A base de 
tudo é tirado do cerrado, a gente já recebeu também muita informação da 
coordenadora que é Jaqueline de Brasília, primeiro através do CAA. Nós 
estamos engajados neste estudo através do CAA, que a gente trabalha junto. 
(E 5) 
 

 
As redes de relações sociais permitem transmitir conhecimentos, disseminar 

informações, estabelecer práticas comerciais. No entanto, vale ressaltar que as relações só 

fazem parte do escopo do Capital Social, se houver vínculos de confiança mútua, com pessoas 

ou entidades agindo cooperativamente e evitando lesar umas às outras. Para Putnam (2000), a 

cooperação voluntária só existe se for garantida por relações de confiança e um bom conceito 

sobre a reputação e a confiabilidade dos mesmos.  

As regras de reciprocidade regulam o convívio mútuo entre as pessoas. Os 

vínculos de reciprocidade observados na Comunidade Tapera vão além dos já citados, 

apadrinhamento das crianças, prática de mutirão, associação e cooperação econômica, o fundo 

de aval, as relações de vizinhança e a própria relação de venda dos produtos da comunidade 

com a Cooperativa Grande Sertão.  

Segundo os moradores, quando é necessário recorrer a financiamentos para 

custear o plantio da lavoura, preferem operar em grupo por eliminar parte das dificuldades de 

acesso ao crédito e ampliar as possibilidades de honrar com as obrigações. A intensidade da 

relação de confiança entre os moradores da comunidade também está presente no ato de 

avalizar uns aos outros nos empréstimos bancários.  

 
Quase todos os projetos foi aqui no assentamento foram em grupo sim e nós 
também tem projeto né, até hoje a gente tem projeto em grupo, um é avalista 
do outro. (E 4) 

 
Quando se fez a associação foi pensando nessas coisa, em nome da 
associação buscaria para todo mundo, se não cada um teria que ir lá 
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individual fazer um projeto, ficaria mais complicado a aprovação, um 
processo mais complicado, mais caro, mais burocrático né. .(E 2). 

 

Ou seja, prevalece a colaboração contínua e a confiança entre os moradores da 

comunidade. Confiança demonstrada no modo de viver tranqüilo da comunidade e nas 

relações de vizinhança com o município de Riacho dos Machados. 

  

4.3.4 Ambiente Favorável e Relações de vizinhança  

 

Para discutir ambiente favorável ao desenvolvimento e relações de vizinhança é 

importante considerar o local, não como um “espaço territorial” delimitado por fronteiras 

geográficas, mas, o local constitui mais do que um território restrito, configura um “espaço” 

social, econômico e cultural em constante transformação, contendo mediações que envolvem 

diferentes escalas de poder. 

Segundo Sainsalieu (2001), a interdependência do trabalho visa a uma ação 

coletiva, na qual a relação de poder pode ser de caráter recíproco, mas também pode gerar 

desequilíbrio. No primeiro caso, pode-se chegar a formas de cooperação aceitáveis entre 

atores, grupos e organizações. No segundo caso, os indivíduos e coletivos chegarão à 

confrontação, conflito, ou usarão estratégias de ignorância mútua.  

Na pesquisa realizada, nota-se, de modo geral, relações sociais e econômicas entre 

a Comunidade Tapera e o município de Riacho dos Machados. Segundo moradores da cidade, 

os assentados são pessoas de boa índole, trabalhadores rurais como outros trabalhadores 

quaisquer, que freqüentam o município. Fato perceptível em relatos como de uma 

comerciante do município:  

 
Eles vende qualquer coisa aí na feira, compra algumas coisa na mão dos 
comerciante. Não tem nada de diferente do povo daqui. (E 8)  
 
 

Ainda que os relatos dos moradores de Riacho dos Machados não tenham sido 

suficientes para determinar graus de intimidade e reciprocidade entre moradores da 

Comunidade Tapera e do município, também não foram constatados relações de conflito entre 

os mesmos. Pelo contrário, para os moradores da comunidade não há diferenciação de um 

lugar para outro, mesmo porque a maioria deles é natural de Riacho dos Machados e tem 

familiares na cidade. É forte a sensação de pertença a esse território.   
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Se for juntar as famílias daqui, todo mundo tem parente lá, eu mesmo minha 
família quase todo está situada lá no Riacho dos Machados (...) a gente tem 
bom relacionamento, nos habita muito lá e gente faz compra lá. E pode 
vender lá, também vende, num existe assim, num vejo assim é, restrição pra 
separação, somos dum lugar só. (E 5) 

  
As relações de vizinhança não se restringem à conexão de comunidade e 

município, sendo observado também as relações de proximidade no interior da comunidade. 

Na pesquisa realizada foi possível observar exemplos de ação coletiva e de cooperação 

alicerçada na confiança mútua e na inter-relação social entre os moradores. O que não 

significa ausência de conflitos, visto que em grupo variado de pessoas inserido em um mesmo 

ambiente pode haver crenças e desejos diferentes, mesmo porque a diversidade é inerente ao 

ser humano.  

 
Não é, que não tem briga, tem. Mas é pro bem de todos. (...) às vezes de 
tanto querer bem tem que falar uma palavra ruim pro sujeito. Pra ele 
enxergá as coisa do jeito certo. (E 3)  

 
 
Tem coisa que é mais difícil, mais a gente entende. O que não pode perder é 
a idéia do melhor pra todo mundo. Tudo que tem aqui foi feito projeto junto. 
Assim que dá certo. (E 4)  

 
Os conflitos citados parecem gerados em um ambiente democrático e de pessoas 

com autonomia para expressar suas vontades. Fator que auxilia na descentralização do poder, 

já que o principio da democracia é a eqüidade de poder. Assim sendo, para haver Capital 

Social é necessário existir, além de conexões entre pessoas, cooperação voluntária, 

determinando relações horizontais de poder. Independente de conflitos, parte de todo o 

processo social, o importante é o reconhecimento de pertencer a um grupo com projeto de 

desenvolvimento em comum e que busca o beneficio mútuo. Ao operar, simultaneamente, os 

indivíduos favorecem as melhorias econômicas e sociais do local onde vivem. 

Do ponto da segurança na comunidade, foi constatado, segundo os moradores, que 

não há casos de roubos ou de violência na Tapera. Alguns moradores relataram que, 

aproximadamente, há sete anos (1999), houve uma briga entre dois moradores, ocorrendo 

agressão física a um deles com o uso de uma arma branca, o que resultou na expulsão desse 

assentado. A expulsão do assentado reflete a preocupação dos moradores em manter o 

respeito pelas relações que foram alicerçadas. Este caso demonstra o exposto na teoria de 

Putnam (2000), de que quem não segue as regras é alijado do processo. No caso, é alijado da 

comunidade.     
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Todo mundo aqui vai pra roça e não fecha a casa. Nós deixa a porta e 
janela tudo aberto. Anda por ai. Num tem perigo. (E 5)   

 
 
Outra coisa que a gente observa nas pessoas, que vem aqui né, por exemplo, 
quando tá lá na minha casa nesta época, carro não corre, não vai lá não, 
até na porta, por causa do rio que não atravessa e as vezes vem muita gente 
em casa eles fica perguntando né, como é que faz pra deixar o carro, aberto 
mesmo? Tão longe da casa? Eu falo, a vontade, nada meche. (E 4) 

  

4.3.5 Considerações Parciais 

 

A Comunidade Tapera no aspecto econômico ainda não é capaz de acumular 

capital, de gerar poupança futura e assim possibilitar melhores condições de conforto, saúde e 

lazer. Contudo, no aspecto social, vários são os exemplos e fatores que reforçam o que 

destaca a teoria, ou seja, há uma construção de cooperação, civismo e solidariedade nesta 

comunidade. 

A análise do processo de Desenvolvimento Local demonstra que houve melhoria  

na qualidade de vida da população local. Com a consolidação  do assentamento, os 

trabalhadores rurais da Comunidade Tapera caucionaram o seu meio de trabalho, no qual 

obtém o sustento de toda a família.  Com o apoio do CAA-NM desenvolveram formas de 

produção alternativas, com uso de tecnologias apropriadas às especificidades do local, o que 

auxilia no uso adequado dos recursos naturais da comunidade. A capacitação de recursos 

humanos da comunidade contribui para a descentralização do conhecimento e 

conseqüentemente do poder, fatores importantes para a promoção do Desenvolvimento Local.  

Quanto ao Capital Social constatou-se que a comunidade apresenta  alguns  

comportamentos sociais relacionados à organização social, como redes sociais, vínculos 

sociais horizontais, confiança mútua, compromisso cívico e cooperação. Tais elementos  

constituem um conjunto de recursos  que colaboram nas práticas de Desenvolvimento Local 

na Comunidade Tapera.  
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5 CONCLUSÃO 
 

 

A presente pesquisa analisou a conexão entre Desenvolvimento Local e Capital 

Social a partir do estudo do caso da Comunidade Tapera no município de Riacho dos 

Machados. Foi discutida a importância do Capital Social na interpretação de processos de 

desenvolvimento, verificando a partir de quais elementos e relações é possível aferir a 

existência/inexistência de Capital Social num dado território e de que maneira o sujeito 

coletivo se revela.  

Este trabalho buscou descortinar a relação entre Capital Social e Desenvolvimento 

Local por intermédio da avaliação de que modo a existência (ou inexistência) de Capital 

Social tem sido elemento facilitador (ou dificultador) do Desenvolvimento Local. O objeto de 

estudo foi uma comunidade rural que se constituiu a partir de organização coletiva pela 

conquista da terra, num contexto de reforma agrária e de aplicação do projeto de 

Desenvolvimento Local.   

Diante da discussão acerca de algumas teorias de desenvolvimento em seu aspecto 

macrossocial, constatou-se que a elaboração teórica sobre o tema não é unívoca. Existem 

diferentes entendimentos do que seja desenvolvimento entre as disciplinas e no campo 

intradisciplinar. Isto é, há divergências entre economistas, sociólogos, antropólogos, 

geógrafos e inclusive dentro da mesma área de conhecimento. De um modo geral, nas 

ciências econômicas pode-se distinguir duas correntes de pensamento: a ortodoxa e a 

heterodoxa. A primeira corrente trata crescimento econômico como sinônimo de 

desenvolvimento, com a finalidade de obter incrementos no produto total e acumulação de 

capital. É composta por autores que buscam elencar e modelar as relações entre as principais 

variáveis explicativas do crescimento econômico.  

A segunda vertente, mais heterodoxa, considera crescimento econômico como 

condição necessária para o desenvolvimento, mas não condição suficiente. Ela diferencia 

crescimento e desenvolvimento e trata este último como a ampliação das condições 

econômicas e sociais da população. Esta formulação teórica ganhou centralidade nos anos de 

1980, com a construção dos Índices de Desenvolvimento Humano, um modo de classificar os 

países conforme seu nível de Desenvolvimento Econômico (renda per capita) e Social (saúde 

e educação). Até então, os países eram comparados conforme suas rendas per capitas e 

notavam-se grandes diferenças nas condições de vida entre países com renda per capita 

semelhante. Nesse ponto, destaca-se o trabalho de Sen (2000) que entende desenvolvimento 

 



 99

não como incremento da riqueza, mas como ampliação das liberdades reais do indivíduo. 

Fatores econômicos e sociais como educação básica, serviços elementares de saúde, 

participação política, liberdade de expressão, condições de evitar a fome, a subnutrição e a 

morte prematura.   

Nota-se, esforço teórico (ESTEVA, 2000; SMITH, N. 1988; RIST, 1997) no 

sentido de evidenciar que os modelos de desenvolvimento aplicados nos países pobres foram 

idealizados como uma política intervencionista dos países ricos. Projetos impostos de “cima 

para baixo”, que devido à falta de conexão com as características regionais, contribuíram para 

agravar as disparidades sociais, econômicas e ambientais dos países.  Exemplo dessa 

iniciativa foi a Revolução Verde que disseminou uma base técnica de produção com 

maquinários e defensivos agrícolas, reproduzidos dos países desenvolvidos, e que em muitos 

casos, não se ajustaram aos recursos naturais dos países ou regiões que os adotaram.   

Os descompassos na política desenvolvimentista e as sucessivas crises 

econômicas na década de 1970 contribuíram para o enfraquecimento do Estado de Bem-Estar 

Social e a consolidação de políticas de cunho neoliberal. Dessa forma, a década de 1980 foi 

marcada pela multiplicação de organizações de apoio social e pela discussão sobre novas 

alternativas de desenvolvimento. Paralelo a esse processo, ganhou destaque na pauta das 

políticas de desenvolvimento o conceito de Desenvolvimento Local e Sustentável como uma 

nova alternativa às mazelas econômicas e sociais dos países.  

A proposta de Desenvolvimento Local, como a discussão sobre o 

desenvolvimento, também não é unívoca e possui duas vertentes contrapostas: a lógica 

exógena e a endógena. A primeira está relacionada com a competitividade e acumulação 

possível nas iniciativas de Desenvolvimento Local. Nesse sistema, as localidades operam em 

circuitos, nos quais realizam uma função produtiva especializada e em troca obtêm 

determinado grau de transformação social como, aumento do número de postos de trabalho, 

cursos de aperfeiçoamento, programas de alfabetização, entre outros. Já a vertente endógena é 

caracterizada pela reciprocidade das ações e por técnicas produtivas alternativas e inovadoras 

que se valem das potencialidades e conhecimentos locais. É importante ressaltar, que no 

âmbito real, essa separação entre fatores endógenos e exógenos pode ser tênue, existindo 

experiências que envolvem tanto uma vertente como a outra.  

Com base na discussão sobre Desenvolvimento Local e Sustentável, se pode 

afirmar que a proposta de Desenvolvimento Local é um conjunto de iniciativas que atuam no 

quadro econômico e social de dado território. Isso implica que a busca da melhoria dessas 

condições devam ser endógenas, considerando as capacidades locais, as potencialidades e, 
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acima de tudo, o envolvimento das comunidades no processo. O Desenvolvimento Local e 

Sustentável seria uma interação entre as questões ambientais, econômicas e sociais de uma 

localidade. 

Dessa forma, o Desenvolvimento Local pressupõe informação, mobilização 

social, institucional e vontade política. Portanto, parcerias entre Estado, sociedade civil 

organizada e organizações não-governamentais, merecem consideração. Ademais, o 

Desenvolvimento Sustentável das localidades deve pressupor sustentabilidade no presente e 

no futuro, ou seja, de forma contínua, vislumbrando ações e alternativas adequadas à 

localidade em questão.  

Por meio da contextualização do Desenvolvimento Regional no Norte de Minas, 

constatou-se a existência de municípios e comunidades que apresentam possibilidades para 

promover o Desenvolvimento Local, a partir das potencialidades que possui, especialmente, 

no que se refere à agricultura familiar. A Comunidade Tapera é um exemplo disto. Entretanto,  

percebe-se que existe uma carência de informação, sobretudo, do poder público local e das 

comunidades, que dificulta a implementação de políticas de Desenvolvimento Local e 

Sustentável mais vigorosas. Neste sentido, é que a interação de organizações como o CAA-

NM, por exemplo, se tornam de fundamental importância.  

Quanto ao estudo de caso, a análise dos dados obtidos na pesquisa revelou que, de 

modo geral, houve melhorias na qualidade de vida da população da Comunidade Tapera, por 

intermédio, principalmente, de ações sociais e econômicas direcionadas pela proposta de 

Desenvolvimento Local do CAA-NM. Sob essa ótica, observou-se que, com a consolidação 

do assentamento e o acesso legal das famílias à terra, estas passaram por mudanças sociais, 

econômicas e institucionais. Cumpre assinalar que a mudança de paradigma da Revolução 

Verde para o uso sustentável dos recursos (práticas de conservação do solo, uso de adubos 

orgânicos entre outras), foi obtida por meio de longo processo educativo e participativo, com 

avanços e retrocessos. Segundo relatos dos moradores, houve casos de conflitos de interesses 

na gestão dos projetos coletivos e de aplicação do projeto de Desenvolvimento Local com 

práticas Agroecologias. No entanto, à despeito de possíveis contradições, o movimento foi 

permeado por um desejo coletivo de melhorar as condições econômicas e sociais do território 

em que viviam e com confiança dos agricultores e suas famílias no apoio técnico externo que 

recebiam do CAA-NM.   

A passagem de trabalhadores rurais/posseiros a agricultores familiares 

(camponeses) e a constituição da identidade sócio-política, inicia-se quando os moradores da 

Tapera são mobilizados pelo CAA-NM e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para resistir 
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ao processo de expulsão da fazenda e ao desmatamento que ameaçava o seu modo de vida. A 

luta pela posse da terra determinou nova trajetória de experiência organizacional e de parceria 

destes moradores (Associação dos Posseiros, Associação dos Assentados, Cooperativa Grande 

Sertão, Movimento Religioso, Pastoral da Criança), inserindo-os nas políticas públicas do 

município, via reforma agrária.  

Assim sendo, deixaram de ser posseiros, com longa história de ocupação da terra e 

subordinação ao sistema patronal por relações verticais de poder, para donos dos meios de 

produção como a terra, animais e utensílios. Se antes eram vítimas da exploração de sua força 

de trabalho, esses agricultores passaram a proprietários dos meios de produção e uso de mão-

de-obra familiar no cultivo, experiência essa que pode ser entendida como política de 

recampesinação32. Todavia, permanecem numa relação de subordinação econômica, de 

desigualdade na venda de seus produtos, estando vulneráveis às oscilações de preços no 

mercado, ou seja, a despeito de todo processo emancipatório, desfrutam de autonomia parcial 

no sistema macrossocial que estão inseridos.  

Por outro lado, os insumos necessários à manutenção do processo produtivo em 

funcionamento e os bens necessários à sobrevivência das famílias da comunidade, são 

obtidos, na maioria das vezes, na própria comunidade. São exemplos: a produção de 

sementes, com o intuito de formar bancos de sementes para na próxima plantação; produção 

de alimentos para o consumo da família (feijão, arroz, milho); criação de animais de tração, 

para desenvolver suas atividades no campo; animais destinados ao consumo (avícola e suíno), 

práticas extrativistas (medicamentos, mel, frutos), animais que funcionam como ativo ou 

poupança (bovino), produção de material orgânico, ferramentas; entre outros. O que exprime, 

de certa forma, a utilização de suas potencialidades produtivas e da possibilidade de 

durabilidade e expansão racional no tempo, fatores determinantes para a sustentabilidade do 

desenvolvimento.   

Com relação, ao uso de técnicas e práticas de conservação do solo, observou-se 

que os moradores da Comunidade Tapera não utilizam defensivos químicos em suas 

plantações e procuram adotar técnicas de plantio que preservam o solo, fato esse que indica 

preocupação da comunidade com o uso sustentável dos recursos naturais da localidade.  

Quanto ao nível de renda das famílias, houve aumentos, porém ainda em patamar 

baixo. Entretanto, nesse ponto, os agricultores da Comunidade Tapera estão em vantagem 

econômica em comparação a outras comunidades da Região. Como não usam defensivos 

                                                 
32 Entende-se aqui, “recampesinação” como a re-criação de campesinato via política fundiária que possibilitou 
fixação à terra e reprodução social do modo de vida camponês. 
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agrícolas e adubos químicos, plantam e criam praticamente tudo que consomem e ainda usam 

o extrativismo como complemento alimentar, a comunidade é praticamente auto-suficiente, 

mantendo uma integração parcial com o mercado, comprando alguns produtos e vendendo o 

excedente da produção.  

Os moradores da comunidade têm recebido apoio financeiro por linhas de crédito 

como o PROCERA e o PRONAF, não apresentando inadimplência, fato raro entre os 

agricultores que contraem empréstimos bancários na Região e no país. Contam com 

assistência técnica e capacitação promovida pelo CAA-NM, onde os cursos são voltados para 

a realidade rural da comunidade. A elaboração da proposta dos cursos observa o perfil 

produtivo, as potencialidades e as diferenças próprias da localidade. Neste caso, trata-se de 

uma área rural formada por agricultores que vêem nos produtos agrícolas sua única fonte de 

renda. 

Em relação aos equipamentos sociais, Segundo Medeiros & Leite (1988), grande 

parte dos assentamentos criados no país são unidades espacialmente dispersas, sem estrutura 

viária e com estrutura básica e educacional, deficiente. Na pesquisa, no entanto, foi possível 

verificar exemplos que demonstram um relativo avanço na Comunidade Tapera.  

Apesar da comunidade não ter água tratada e encanada nas casas, o 

armazenamento em caixas de cimento é considerado satisfatório por fornecer água às famílias 

durante todo o ano. Antes do assentamento as famílias, especialmente as mulheres, tinham 

que deslocar longas distâncias para obter água para consumo humano e de pequenos animais. 

A inauguração de novas turmas na escola e a iniciativa da Pedagogia da Alternância 

demonstra preocupação e mobilização da população para a aquisição de conhecimentos 

básicos e a formação de habilidades cognitivas. Exemplos que configuram melhores 

condições de vida da população da comunidade após assentadas e presença do sujeito 

coletivo.  

As iniciativas educacionais beneficiaram mais o segmento jovem e as crianças.  

Observa-se, ainda, alto índice de analfabetismo na população adulta. Apesar da baixa 

escolaridade desse segmento existem importantes indicativos de capacidade prática e de 

mobilização em um considerável número de indivíduos, que reproduzem e aperfeiçoam 

conhecimentos tradicionais, assimilam e disseminam novos conhecimentos, constituindo-se 

como potenciais multiplicadores e gestores de programas e projetos para o desenvolvimento 

da comunidade. Isso foi constatado em vários momentos da pesquisa, especialmente, por meio 

da compreensão por parte deles da importância da existência das caixas d’água, da 
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participação ativa das mulheres na Pastoral da Criança e na atuação da Associação dos 

Assentados.   

Em se tratando da organização social na Comunidade Tapera, certificou-se a 

elevada participação dos moradores em pelo menos um tipo de organização social e a 

constante participação nas decisões ligadas a comunidade. Relativo a esses resultados, os 

moradores da Comunidade Tapera podem ser considerados agentes idealizadores e 

participantes do processo de mudança social da comunidade, reunidos por motivo em comum, 

tanto no campo social, econômico, cultural e religioso, sinalizando a presença de sujeito 

coletivo.  De acordo com o conceito apresentado no primeiro capítulo deste estudo, o Capital 

Social é um recurso público compartilhado por pessoas inseridas em sistemas sociais e 

caracterizado por rede de relações sociais, normas de confiança, reciprocidade e compromisso 

cívico. Com base nesse princípio, aferiu-se a existência de Capital Social nesta comunidade 

na ação coletiva, cooperação, vínculo de amizade, confiança recíproca, compadrinho, ajuda 

mútua, mobilização das mulheres em prol da saúde coletiva, grupo religioso na busca de 

interação das famílias, torneios de futebol, festas tradicionais, entre outros. Percebe-se então, 

muitas formas de representação do Capital Social na Comunidade Tapera.  

Por meio dessas ações, do processo capacitatório e organizativo, pode-se dizer que 

o Capital Social é um elemento importante na articulação e promoção do desenvolvimento. 

Ele contribui para potencializar os resultados econômicos em termos de aquisição de insumos, 

acesso a crédito junto às instituições financeiras e na produção em geral. A análise do caso da 

Comunidade Tapera oferece fortes indícios de que o Capital Social guarda estreita relação 

com o desempenho econômico de dada comunidade. Ademais, a existência de laços 

econômicos, sociais e afetivos, fortalecem a identidade e a sensação de pertença a dado 

território. Sociedades com laços de confiança fortes têm maiores possibilidades de 

desenvolvimento do que sociedades com baixo nível de confiança, como aponta a literatura. 

Este resultado é considerado relevante, porque corrobora a hipótese de que o Capital Social 

afeta as práticas de Desenvolvimento Local, levando-se em consideração os atores 

envolvidos, e os aspectos relacionados às condições socioeconômicas, o padrão de 

conhecimento anterior e a necessidades de mudanças. 

Diante dessa constatação reforça-se a necessidade de formar na Região Norte de 

Minas, agentes internos multiplicadores da proposta de Desenvolvimento Local e Sustentável 

nas organizações governamentais para a promoção do Desenvolvimento Rural, a exemplo da 

organização não-governamental CAA-NM. Organizações como o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
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Rural - EMATER poderiam participar, mais efetivamente, com investimentos em projetos de 

desenvolvimento e processos de capacitação para a gestão coletiva e administração rural. Pois 

é preciso estabelecer processos que canalizem os potenciais humanos e naturais existentes e 

que se traduzam numa atuação mais propositiva e descentralizada de desenvolvimento nesta 

Região. 

A presente pesquisa não esgota as possibilidades de novos estudos relacionados 

ao problema. Ao contrário, serve como uma trilha ou ponto de partida para futuros trabalhos. 

Cumpre assinalar que as pesquisas nessa área e a sugestão de elementos para a formulação de 

projetos de Desenvolvimento Local tenham continuidade nos seguintes aspectos:  

 

a) realizar estudos e proposições de projetos de Desenvolvimento Local e Capital 

Social adequados às diferentes contextos históricos;  

b) estudar com mais profundidade o efeito do Capital Social como promotor de 

Desenvolvimento Econômico e Social no meio rural, com análise de 

regressão/correlação entre variáveis qualitativas e resultados econômicos 

concretos e do capital social como fator de empoderamento individual e 

coletivo de segmentos sociais excluídos. 
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